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Aan den L E E Z E R.

DE Chriftelyke Liefde , de voornaamlle hoofde-

deugd die een Chriflen , ten bewyze dat zyn
Geloofwerkzaam en leevend is, voor alles te be-

trachten heeft^nevens deszelfs Liefdedienll,de Nut-
tigheid van het Gebed , en den Chrillelyken Wan-
del , komen u , befcheide Leezer , uit Gods H.
Woord 5 het Rigtfnoer van ons leeven , en geleer-

de Schryveren ^hier te vooren , niet in die voUb'ekt-

heid en cierlykheid als dezelve wel zouden kon-
nen , om hunnen rykdom van ftofFe en waarde ^

worden befchreeven , maar alleen als een fchetfe van
yder, die ik, nevens de Byfchriften van het Dia-

ken Wees- en Oude Vrouwenhuis, in denuitge-

kochten tyd myns beroeps en Liefdedienfts, tot myn
eige verkwikking t'zamengeftelt en berymt heb,
gelyk ook de daar op volgende Chrillelyke Zee-
dedichten , zynde invallende gedachten , en eeni-

ge, dogh weinige, fpreuken en gelykenisfen uit

oude Schryveren op onze Zeeden gepaft.

Hier naa volgen eenige Lofdichten op den in-

houd der ftichtelyke boeken onlanks door den
geleerden HeercJohannes d'Outrein,getrouw Lee-
raar, indeeze Gemeente, en den Eerwaarden N.
S. V.L. met lofgemaakt,en met vrucht uitgegevenj
als meede een ftaaltje van Klinkdigten, waar in ik

de Franfche Sonnetten van denHeereDrehncourt
gevolgt hebr'voorts eenige Zeedezangen , voormyn
eigen gebruik gemaakt, en nu op het aanhouden
van eenige goede Vrinden , nevens alle de voor-

* f gaan-



Aanden L E E Z ER.
gaande Vaerzen, ten dienfte van yder, in -het
licht gegeeven 5 onder den Naam van Bloemlorans
van Liefie- en Zeededichten.

Meer voon'eedens zoude voor dit klecne boeks-
ken onfmaakelyk en te lankwyüg zyn : ik heb in

deezen niets anders voor als my zelven en anderen
te flichten, en, zo veel mogelyk is , op te bou-
wen en aan te fpooren tot den nutten Liefde-
plicht en andre Chriftelyke Deugden, waar toe

ons de gemelde Zedezangen, als zyndeGebeeden
en Dankzeggingen , naar vericheidene tyden en ge-
legentheedcn gefchikt , meede konnen leiden.

De cierlykheid der Vaerzen , en netheid der

fpellinge , waar op in deeze eeuwe zommi-^

gen meer ifcaroogen , als op de waarde der be-

rymde ftofFe , heb ik zo veelmy moogelyk was,
en de tyd , waar in dit werkje gemaakt is , toe-

liet , getracht te volgen. Zyn 'er eenigc misilagen,

daar ik niet aan twyfïele, ingclloopen, 't zal my
leet zyn, wel weetende dat de Letterkunll een groot

cieraad aan de Dichtkunlï byzet 3 doch zo ik maar
alleenmyn oogmerk in deezen, dat is myne en mynes
Naaftens ftichtinge enopwekkinge ten goede , tref-

fen mag, zal ik my des anderen gebreks v/emig kreu-

nen', maar my mynes arbeids voldaan houden

.

Gebruik deezen Bloemkrans met luil: en vreugd >

en mochte het den Heere behaagen , u door 't

leezen en gebruik daar van te iHchten , zo zoude

dit kleene boeksken noch niet te vergeefs in de

Waereld zyn.

OP



OP D E N

BLOEMKRANS
DER

LIEFDE- EN SEDE-DICHTEN
GEVLOCHTEN DOOR DEN HEER

DANIËL WILLINK,
Seer geliefd mede-Diacon van de Gereformeerde

Nederduytfche Gemeente onfes Heeren Jefus

Chrijius , te AmfieUam»

Gal. V. 1 3 . Dknt malkanderen door de liefde,

^^ TS Liefde, 't Liefdewerk malkand'ren aan te pryfen;

J-Nog meer , het met de daad denArmen te bev^yfen '-

Die 't een en 't ander doet verdient dan dubb'len lof

HeerWiLLiNK kieft.ditvoor Syn'fanglufttotSyn'ftofn

Maar is ook willigom den laft te helpen draagen.

Dit 's niet Hechts Menfchen maar ook Gode te behaagen.

God, die de Liefde felve is, kroon' fyn Liefdewerk

En wekke 'er veelen op tot fteunflel van Syn' Kerk.

AmfteM. den 1 6den van Louw-
maand in 'tjaaioofc* Hc«ca H. S. Van AlP HEN-
MDCCXIV.

OP



OP D E

SEDE-DICHTEN
E N

CHRISTELYKE GESANGEN
VAN DEN HEERE

DANIËL WILLINK,
Gevoegd by die van de L i e f d e.

I. Tim. I. ƒ. Het einde desgebods is liefde nyt een reyn herte,

DE Liefde , een eenig woord, vervult de gantfche wet.
Die God,hun opper-Hecr,den Menfchen heeft gefet.

Maar deefe liefde moet iiyt reine herten koomen

,

Die , met geen eygen waan oftrotsheid ingenoomen

,

Met yver fmeeken om genaade in 't OfFcr-bloed

Des grooten Heylands , en dit onwaerdeerbaar goed ^

Inneed'righeid, met dank en wederliefde ontvangen;
En das gedrongen , niets foo hertelyk verlangen

AlstotSynpryseneer? en Syner leden nut
Te fvn , en daarom ook den Armen tot een flut.

Dit 's rechte liefde die HeerWillink aan wil pryfen.

Die noyt te fcheidcn is van andere bewyfen
En vruchten van 't geloof ; den Wandel in het licht

,

Waardoor men overtuygt, bekeert, verblydt en (licht

:

DeWaereld niet bemint,noch in haar' ftrik blyft hangen,
Maar 't hert tot God verheft, inboet-en lof-gefangen.

Dit fyn de bloemen, die door aangenaame kleur
Verblyden 't oog , en 't hert verfterken door haar' geur :

Waar van dees bloemen-krans te faamen is geltrengeld.

In fuiken rymwerk wordt het nut en 't foet gemengeld

.

H. S. van Alphen-



AAN DEN
DICHTKUNDIGEN HEERE

bAKIËL WILLINK.
o P Z Y N

BLOEMKRANS
VAN

LIEFDE EN ZEEDEDICHTEN,

NEVENS DE

CHRISTELYKE GEZANGEN.

Meefteertydsmyn gedicht UW vlugge geeft gepree7en,^

DoorluchteWiLLiNK !toen uwTempe enAmftelslof

Van my , met achting en vermaak , wierd doorgeleefen :

Wat vind myn Zangeres hier overryke flof.

(len!

'k Zeg hier , alwaar myn hart zoo lieflyk zich voeld ftree-

Daar Deugd is 't onderwerp vanuw beroemd verlland

:

Hier zien we eenedlefchatvanfchoone Dichtjuweelen

:

Veel hooger in waardy als blinkend diamant.

Hier voeldmen van omlaag zyn ziel ten hemel voeren

:

Hier blaakt een zuivre vlam tot Godt en Evenmenfch

;

Hier tracht men door 't Gebed Jehovaas hart te roeren

:

En 't Chriftelyk gedragword dus elks luft en wenfch.

(,) VVic



Wiels'erdieditwerk niet welkom zal ontvangen ?

Waar in Byfchrifcen , en Godvruchtig Zeededicht

,

2oo cierlyk 2yn gepaard met hemelfcheGezangenrCpIicht
Daar 't hart door word verrukt ren tot Gods roem ^qr-

My dunkt *k zie Laurens geeft in D a n i E l herleeven :
^

'k Hoor gryfe Vollenhoof,doorKruistriomfvermaard:

Öfbraave Dekker , die door Pingstervuur gedrecven

,

BefchreefVorft Jefus fmart , 2yn dood,en hemclva:att.

Ö Dichtkunft,Puikzieraad ! myn vreugd en welbehaagen!

Gypraaldmetredenopuw hoogbegaafde zoon :

Öp fchrandre Willink ! die den naam alom zal draagcn,

Van Zeededichter : javan Parel aanuw kroon.

Hy , te uwer eer , volleerd , en wyfTerlyk ervaren

:

Kan elk bekooren door dit werk vol nut en kunft

;

Hoc waardig paft een krans van lauren om zyn haaren !

Daar hy zich zelfs behaald elks eerbied lofen gunll.

Jetske Reinou vandcr Malen.

Leeuwaarden Den
^Februariu8i7i4.



o P D E N

BLOEMKRANS
DER

LIEFDE-en ZEEDEDICHTEN,
NEVENS DE

STIGTELYKE
GESANGEN

VANDENHEER E

DANIËL WILLINK,D(God,
e Digt- en Zangkonft , ecrft oorfpronkelyk van

Syn waardig ook aan hem te worden opgedragen

,

Tot fyner deugden roem en ter aanfpooring tot

De fuivre deugd , daar God in fchept fyn welbehagen.

Het luidt atïchouwelyk , wanneer onkuilTche min
De keurCloffis , waar op eenDigter itelt lyn' toonen

,

Ofals hy 't Heidendom in 't Chriftcndom voert in

,

En dus den Dagun by 'Jehova wilt doen woonen.
Maar welberaden, diedengrootenHarpenaar

,

Den Soon van Ifaï , nayverc in fyn' Pfalmen

;

Die aan God en fyn Soon geheiligt had fyn fnaar

;

Wiens harpgefangen nog door onfe tempelsgalmen.
Dit doet gy , waarde \'riend , foo in uw Liefden-digt,

Als in het vloejend rym van uwe Maatgefangen.
Waardoor ge uw Leefer te gelyk vermaakt en fligt

,

En hem naa meer doet van uw vluggepen verlangen.

Gaa voort op defen voet en kevert fuiken lloè',

Soo vindt gy gunft by God , enby de vroomen lof.

J. d'OüTRElN,



NO G o P DE

LIEFDEDICHTEN
VAN

DEN HEERE

DANIËL WILLINK,

W(ten,
Atvindtmen hedendaags een reeks van Ltefdedx^-

Die Venus en Cupd in geile boefems ftigten.

Maar fuivre Liefde ^ die den Chriflenen betaamt,

Word veronagtfaamt , en ter nauwer nood genaamt. .

Dogh Willink, wiensgemoed een kuifTcher gloed door-
griefde,

Wydt fyn gedigten aan de Chriftelyke Liefde ;

Die fpruitende uit geloof,door daadcn word betoont.

Ik wenfch dat God fyn werk met rykevrugten kroont.

J. d'Outrein.

OP



o P D E

CHRISTELYKE LIEFDEDICHTEN

VAN DEN HEERE

DANIËL "WILLINK.

O Liefde , die zoo hoog in top geheven

De Godrheit zelfverzelde , toen naer hant

De Werrelt fchiep , de menlchen ftelde in 't leven

,

En 't wezen van de dingen bragt in ftandt

:

Gy zyt de bron van alle zegeningen

,

Die ons befproeit verquikt en trooll en fterkt

,

En ons befchut in d'aerdfche v^^iirelingen

Door Godts genade en kracht die w^ondren werkt.

Door u blyft nogh dit groote rond inwezen >

Al heeft het in het eindezynen val

,

Als 't hem belieft, die 't heeft gefticht, te vreezen,

Wanneer het vier dien toeftel iloopen zal

.

Gy zyt het , die Godt aengingt in den hoogen

,

En ftelde hem d'elende van 't geflacht

Dermenfchenenrampzaligheitvooroogen,
Door Adam inden hoogilen nood gebracht.

Godt wort geraekt , en zent terftont van boven
Zyn' lievenZoon in menfchelykenfchyn.

Die daelt om laeg uit 's Hemels hooge hoven

,

Om nutbaar a€n d elendigen te zyn.

O Wonderen der onbepaelde Liefde

,

Die magtiger en ilerker dan de doot
Voor't menfchlyk heil hem aen het kruishout griefde,

Waer mede hy zyns Vaders laft befloot

:

Na dat hy door dien gloet, dat vier, ontfteken

Des Hemels wil den menfch had ingeplant

,

Door onvermoeit te leeren en te preken

,

Te helderen 't benevelde verftant :

De



De iielen uit het flyk der fnoodc zonden
Te redden en te zuiveren van fmet

,

Om zich voortaen gev^illig op degronden

,

Van hem gelegt , te reeglen naer Godts w^et.

De Liefde laet door zynen mont zich hooren

,

En melt haar lofen onwaerdeerbaer goedt

,

Dat afgefneén van vyantfchap en toren
Verzacht en ftreelt het allerftrengft gemoedt.

Het fiert de ziel , als koftelyk gefteentc

Den hal s ofhant : het legt een vallen knoop
Van eendragt in Godts dierbare gemeente

,

Die llaende blyft door haar geloofen hoop.

Dat heet een vrient
, gelyk zich zelf, beminnen

:

Een vyant zelfverplichten die ons haet

:

Dat heet de drift, dieonsbefpringt, verwinnen
Op 't pad , waer langs men naer den Hemel gaet.

Dat heet den nood der armen te gedenken

,

Die Chriftus ons in zyne plaetfe liet

:

Te weren wat d'elendigen kan krenken

:

Hun hulp en trooft te reiken in verdriet.

Dees Liefdeplicht , door Willink ondernomen
Met luft , ten dienil der Amfterdamfche Kerk

,

Geeft zynen naem een geur by alle vromen

,

Een geur, die zich verfpreit, en kroont zyn werk.
Gelyk hy door aenlokkelyke zangen

Onze ooren ftreelt en onze zielen fticht

:

Zoo moet hy van Godts hant den prys ontfangen ,

En leven door zyn pryflyk Liefdedicht

,

En naderhaut in 's hemels heldre zalen

Bcluiftren 't liet der hemelfchc Koralen.

D. vanHooGSTRATEN.

OP



o P D E

CHRISTELYKE LIEFDE
E N

LIEFDEDIENST
VAN DEN HEERE

DANIËL WILLINK.
Mynen geliefden Meedearbeider in het Werk der Liefde.

JL/E groote Paulus , door des Hemels Geeft gedreven

,

Heeft , als met gouden inkt,2,eer heerlyk ons beichreven

,

De Liefde, diehyby uitnementheid afmaald,
En boven het Geloov , en Hoop fèlfs zegepraald.

OmdatGeloov, en Hoop, eind met het Iterflyk leven,

Daar nooit de Liefde zal Gods Kinderen begeven.
Dit ftichtlyk voorbeeld volgt in dichikunft van na by
Die brave Willink, die, alsineenSchildery,
Ons in dit boek vertoont de Chriften licfdeplichten

,

Die ieder Chriften , tot Gods eere , moet verrichten

,

Door drang van redenen , bcveftigd uit Gods woord.
Daar defe Hemel taal word van den menfch gehoord

,

Dat God is Liefdeiwat, wat kan men meerder wenfcheu
Als 't zalig aandeel van die Liefde tot de menfchen

,

Aan him beweezen , in Gods alderlicfften Zoon

,

DienOpperkoning, die uit liefde 's hemels troon ,

Voor weinigjtyd verliet, en menfch wierd om te iterven

,

Op dat doemwaardigen gezaligt , zouden erven
Het eeuwig leven , in volmaakte heerlykheid

,

'T geen hun in Jezus was voor 'sWacrelds grond bereid

Uit



Uit defe gronden ,
gaat hy 't Chriftendom op leiden

,

Om zoo Gods liefde, als die der Naaften, uit te breiden i

'T geen hy met lofbetoogd in 't Chriftlyk liefdewerk.

Daar hy de Liefdendienit met ernft aandnngd , zoo fterk
,

(Tot trooft der armen)d-at hy moeft ontchriftend wezen

,

Die niet wierdt overtuigd van zynen plicht in dezen

:

Hoe wenfchlyk waart , wierd ditmet ernft wel overdacht

En door een yver geeft gemoedelyk betracht.

God wil , eerwaardeVriend,uw fchrift,endienft,bcloonen

En na dit leven u , met eeuwig heil bekroonen.

A". 1714. E. Clï^rmont.

OP



o P D E

BLOEMKRANS
VAN

LIEFDE EN ZEEDEDICHTEN
NEVENS DE

CHRISTELYKE GEZANGEN
VAN DEN HEERE

DANIËL WILLINK.
'*Tp Geluid dat mecnig Dichter flaat,

JL Al te oiikuifch , is maar tyd verliezen :

Doch Willink weet op zuiv're maat

,

Denallernutften ftof te kiezen.

Dit blykt v/anneer hy vrolyk zingt,

In zynen Tempe , zo vol Zeeden

,

Dat hy daar door den Leezer dringt

Het pad der dcuchden in te treeden.

Nu zingt hy hier van 't Liefdewerk
En roemt de dienll aan de arme leeden ^

Hoe elk , tot opbouw van Gods Kerk

,

2yn gaaven moet naar eylch befteedcn.

Bezonder die , door 't Kerkgezag,
Der Armen voorzorg is bcvoolen,
En fteld als in den heldren dag ,

Hoe Jammerlyk veel menfchcn dooien i* 2 Dié



Die 2ich de hulp der arme leen
Van Heiland Jefus ftecds onttrekken :

Hier toont hy ernft en rracht met reen
Elk tot dit dienflwerk op te wekken.

Dan leerd hy hoe de Broederfchap
In hun vergad'ring zal verkeeren

,

En wyll ons aan van trap tot trap,
Hun wakkerheid in 't werk des Heeren.

Of gaat in 't luifterryk geflicht,

'T geen pronkt aan Amftels zilv're boorden

,

Zaal uit Zaal in, en field in 't licht,

Wat ooit tot 's Weeskcns nut behoorden.

Dan fncld hy na 't roemruchtig hof,
'T gebouw der Oude en Arme Vrouwen

;

En geeft den Leezer ruime Hof,
Zich hier een weinig op te houwen.

De vrucht van 't Chriftelyk Gebed
Weet hy zo heeriyk aan te wyzen

,

Dat ieder Leezer fiaat verzet

Zo hoog zyn Dichtzon te zien ryzen.

De Wandelaar na de Eeuwigheid
Vind hier een veilig fpoor befchreeven,

Wat Kroon hun namaals is bereid

Die hier op aard Godvruchtig leeven.

Die 't zielenftichtende Geluid

,

Der hartverquikb're zangkonft minnen

,

Tracht hy , tot Vreuchd , van Chriftus Bruid

,

Door Rymklank Gode te gewinnen.
Wat



Wat zyt gy Amftelfche Gemeent,
Wat zyt gy Arme fchaar verbonden
Aan hem die nevens 't dor gebeent

Noch zalft uw Geeftelyke wonden.

Hy fticht met daaden, mond en pen,
En fweeft in lyn verheeven dichten

Zo hoog , dat ik rond uit beken
Dat myne veder hier moet fwichten.

Hercüi^es Bouman.

AAN



AAN DENHEERE

DANIËL WILLINK.
Op het uytgeven van de

BLOEMKRANS
DER

CHRISTELYKE LIEFDE-
E N

ZEEDEDlCHTEN,
Nevens zyne

GEZANGEN.

Wat Mens zoud zich het Liefdewerk,

Ten dienfte van des Heeren Kerk,
Uyt Liefdeloosheid , nu onttrekken

,

Nu ons Heer Wi l l i n k s liefdedigt

,

Zo Liefden ryk , die Chriftenph'gt

Ontvouwt , en tragt elk op tewekken

:

Jaïelv'denaldertraagften voet

Te prikkelen , met een bly gemoet
Enluft, om dezen laft te dragen.

Pryswaardig is 't Hoogwaarde vriend

,

Terwyl gy Chrifti leeden diend

,

pn fchoud'ren leent te helpen fchragen

,

Dat

i



Dat gy , in 't geen hier toebeh oort

,

Zo door uw' Ichrift , dat elk bekoort

,

Als door uw' doen , toont wat genoegen

,

Een ziel in 's Heeren dien ftwerk heeft

Als hy ïig aan Godt overgeeft,

En na zyns Heeren woord zal voegen.

Dus gaat gy elk ten voorbeeld voor

,

Dus lokt gy yder om dat fpoor

,

Den heylweg , ruftig op te treden.

.De God der liefde blyv' uw' Godt»';

Uw' Liefdenarbeyd ftrekke tot

Het beft der Kerk in Liefd' en Vrede,

N. S. van Leeuwaarden.

* «
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o P DE

STICHTELYKE GEDICHTEN

VAN DEN HEERE

DANIËL WILLINK.

J\\ wie ^ich zelven bezig houdt

Met Wetenfchappen na te fpooren,

Die heeft vermaak en nut verkooren
En blinkt als dier 'gefteente in 't Goud;

Noch moet men hem veel hooger achten

Die de Ed'le poëzy waardeert,

En daar meê Godt zyn Schepper eert,

Ja fpant zyn zinnen en gedachten

,

Om , met eene onvermoeide vlyt

,

De vi^aare kennis te onderzoeken

,

In altoos onvergangbre boeken

,

In zynen uitgckochten tyd

;

o Wi L L I N K ! zo wlerd gy gedreevcn

,

Door 't goddelyke Liefdensvuur

,

Niet door de driften van Natuur
Hebt gy uw Vaarfen afgefchreeven

;

Een hooger geeft heeft u ontvonkt,
Uw hand beftiert , en uw gedachten

Verleent , dat yvervuur en krachten

U nu zo heerelyk belonkt

:

Gy hebt in 't zorgen voor de Weezen
En Hoogbejaarden, vlyt getoond,

U zelven met een krans bekroont

Die onverwelkelyk zal weezen.



Zo lang de Godtsdienft blyft aan *t Y,
Zo lang men reikhalit met verlangen

Na Chriflelyke Zedezangen
Die vroomen 2yn tot lekkerny.

Zo zal uw Naam op alle tongen
Geduurig leeven , en uw werk,
Als gy gevoerd 2yt boven 't zwerk,

Noch by de vroomen 2yn gezongen.

A. Welzing.

* r OP



o P D E

STICHTELYKE GEDICHTEN

VAN D.EN HEER

DANIËL WILLINK.

UW Zedevaerfen tot een krans

Van Bloemen, gefchakeert:

Wiens Godtsgewydc geur en glans,

Van eider wordt begeert

;

OW I L L I N K ! die het hemels foet

,

Kieft voor het aardts fenyn

,

En houdt een welgelleld gemoedt
fe: Het hooglle goed te 2yn.

Hy die bezit een rein gemoedt

,

Van kwaatdoen onbewuft

,

Gevoelt in voor en tegenfpoet.

Altoos de ware ruft,

Hy wordt door wind van hoop , of waan

,

Niet uyt lyn ftant verwrikt

,

Noch, wat hem ook wordt aangedaan

,

Door laffe vrees verfchrikt

:

Hy voedt geen knaagend naberouw

,

'T geen Lyf en geeft verdort

,

Dat Weeskens of den Weduvrouw,
Ooit door hem zyn verkort

:

Maar in het tegendeel , hy geeft

Den Armen, in hun noodt:

Van 't geen hem Godt gegeeven heeft,

Geldt , Klederen en Broodt.
De



De droevigen tracht hy verheugd

Te maakcii , door zyn trooll

;

Zyn lecven Itrekt een Ipoor der deugdtj

Voor 't ouderlooze krooll,

En aldejonlvhcidt tot een nut

;

De onnof'len geeft hy raad.

En ftrekt den ouderdom een ftut,

Der Armen toeverlaat.

Wie dus vernoegt , zyn leevensloop

Ten einde brengt ,
geniet

'T geen hem voor heen de foete hoop,

Verbeelde in het verfchiet.

Dit fpoor wyft ons Heer Willink aan

,

Tot lof van de Opperhcer

,

Wel zalig , die dit pad opflaan

,

En houdent tot Godts eer.

J. OOSTERWYK.

O P
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CHRISTELYKE LIEFDE
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ZEEDEDICHTEN
VAN DEN HEER

DANIËL WILLINK.

jLJlI wat de Bybel In xyn heirgen i'm befluit,

Leert Godt beminnen en de liefde tot de Menfchen

:

Die dub'le Liefde , breid ons Willinks diclitluft uit

;

Wie 20U dan,na dien fchat,die zielenfchat ! niet wenfchen?

Gedolven uit demyn van Godts menfchlievenheid

;

Die 't recht geloovig hart na zynen Oorfprong leid.

H. van de Gaete.
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De imvrc Liefde , met een rein en brandend hart

,

Veracht de Waereld met al 't ondermaanfch geweemel

,

Daar haar 't Geloofverhelt,de Hoop verfterkt in fmari

Houdt zy , reisvaardig , 't ooggellaagen naa den Henie
Verlangende om volmaakt te aanfchouwen in het Hel

Godt die door liefde haar tot wederliefd'verplicht.
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Wie leeft 'er onder 't wydt en uitgeftrektgeflacht

Der menlchen,die niet in zyn hart een Godheid acht,

En overtuigt is van een Alleropperll: weezen

,

Dat hy fteeds blyft verplicht te dienen en te vreezen?
Zo zag van ouds af aan het blinde Heidendom,
In ecnen diiiiVren nacht, fteeds naar een Godheid om:
Vervremt van God , en blind in zyne Heil'ge Wetten
Hygde yder om zich naar een zeek'ren dienft te zetten

;

Geen wonder, wyl hun door des Scheppers fterkehand
't Geen van God kenlyk was in 't hart was ingeplant

,

Waar door zy konden God , als Opperheer, erkennen.
En hun verplichting om zig naar zyn Wet te wennen.
Dus woelt de zwarte Moor , dus denkt noch de Afrikaan

,

En andre Hcid'nen die de Zon , de Sterren , Maan

,

Of andreSchepl'len, als een opperft weezen achten,

Van wien , doch te vergeefs , zy hulp en byftand wachten

:

Geen wonder daar hun hart, hoeduifter, en 't gemoed,
Zich kittelt, trooft of vleit met hun verrigte goed;
Of van een fnoode daad zich fchuldig weet te keuren.
Van binnen valt bcwuft, dat kwaad doen moet verbeuren.

A i Wat
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Wat fterke en naauwe band , wat onverbreekb're plicht

Legt, Chriil'nen , dan op ons, aan wien Gods waare licht

En zaligiTicikend woord is boven hen verfcheenen

,

Waar door die duifterheid nu is van ons verdweenen.

Hier wordt ons afgefchetfl: die onafmaaibre deugde.

Die groote liefde Gods, die Chriftenen verheugt, (heid

In 't ticilig Godlyk Woord , het woord der zuivVe waar-

Waar in Gods lierde tot de menfchen praalt met klaar-

heid,

Als zich de menfch als in een fpiegel daarbefchout,

Ja merkende zyn' flaat der zonden , fchriktengrouwt,
Verleegen met zich zelfs,tracht elders 't naakend oordeel

,

Te ontvlieden ,tot Gods Geeft hem daar,tot eeuwig voor-
Die zuiv're liefde Gods ontdekt in zynen Zoon, (deel.

Des zondaars Borg , rantzoenenvoorfpraakvoor Gods
. Troon.

Hiervindmen hoe 't heel al uit liefde ook is gefchaapen:

Hoe uit de volheid van Gods liefde is heil te raapen.

Zy onderhoud met kracht 't gcfchapene in zyn Hand,
En ftuurt het door de magt van haare ilerke hand.

Uit Liefde heeft de Zoondemenfchheidaangenoomen,
En is van 's Hemels troon op aarde neergekoomen

,

Daar hy als waare God en menfch ons heeft gerukt

Uit al 't geweld des doods 't geen ons had neergedrukt;

Daar hv vrywillig fmaad en fmerten heeft geleeden,

GodsWet volbracht en tot den dood toe heeft gellreeden.

Tot hy in zegepraal rees uit het duider graf.

En weer verreezen aan zyn fchapen lellen gaf,

Tot dat hy eindlyk is ten Hemel opgevaaren

,

Om weer van daar op nieuw zyn liefde ons te openbaaren,

Van waar hy zynen Geell den Troofter nederzondt,
Die wond'ren werkte daar het volk verbaail: voor llondt.

Uit liefde leidt de Geeft ons op des Hemels paden;

Uit liefde zal die ons met Hemelfpys verzaaden,
Dan
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Dan elk verzeeglen als Gods uitverkoorcnKind, (vind.

Door 's Heilands bloed gekogt , waar door men blydfchap

Uit liefde zal die Geell: ons in 't geloof bewaaren
,

En ons, invollendag, denwegdesHeilsverklnaren,
Ons zelf vertroollen en verftericen in den nojd;
Ja ons verkwikken en verheugen in de dood.

O Zuivre Liefde Gods vol tederheid en waarde!
Wie wordt 'er niet ontvonkt! wat fterveling op aarde,

Draagt hem geen liefde toe uit 't binnenlt' van zynhert,

Van wien ons'tHeilig woord uitgunltgefchonken werdt.

Een onwaardeero're fchat ! een bron van 's leevens klaar-

Een helderfchynend licht!eenonbczwalkte waarheid(heid

Die blyfchap, vrcede, ruil: en zoet genoegen deelt,

En het vernicude hart door valte hoope Iheelt.

Hoe troolflyk is dit woord daar 'tzuiverlyk geloofd is!

Maar't llrekt voor't hart^dat van de liefdedeagd berooft is,

Slechts tot een hamer die den key te morzel Üaat,

Of tot een heeten gloed , waar voor het al vergaat,

Als voor verteerend vuur, waar by niet is te woonen.
Hierom , 6 Chriil'nen , moet elk wederliefde toonen

,

De liefde is Dankbaarheid, wanneer zy is gegrond
Op't woordvan God,nietindenfchyn,noch in den mond.
Zy is lankmoedig, goed, oprecht en nooit ai^gunltig.

Niet opgeblazen , noch veel min lichtveerdig Kunllig,

Maar zedig, zuiver en heel warfch van eigenbaat,

Goeddoende,duurzaam,nooitvermoedende eenig kw^aat:

Ja zonder deeze Deugd moet alle deugd verdwynen,
Hoe heilig elk ook zal voor 't oog der menfchen fchynen.

Miil gy de liefde ^ en meent gy dat gy recht beltaat?

Gyzytgclyk 't metaal dat wilde klanken Haat.

Al had men ook de .^aav' der zuiv're Profecyën,
En wirt verborgenheen en weetenfchap en tyén,

Ja wgnd'ren door 't Geloof te doen, dat elk het ziet,

Indien men liefde milt, zo is men enkel niet.

A Q Al
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Al deelde een al 2yn goed tot onderhoud aan de Armen,

Ja gaf zich zelfter dood , ontziende fmart noch karmen,

En had een licfd'loos hart, gewis 't deed hem geen nut,

De zuiv're liefde alleen is aller deugden Hut.

De wakkre Jozua, de Vorft van 't Heir des Heeren,

Vergat Gods Liefde niet : dies flrekteal zyn begeeren,

Ten fpoor aan Ifraël en aan zyn Vorftlyk huis

,

Tot wederliefde aan God, die hem voor ramp en kruis,

En bittren tegenfpoed
,
genadig had beveiligt,

Den weg gebaant
,
gekroont , met zegenen geheiligt.

Wie God bemint en jaagt op 't fpoor voor hem bereid

,

Blyft, fchoon 't heel al vergaat, tot in der Eeuwigheid.

Het eind' der Wet is Liefde, uit een oprecht geweeten,

En ongeveinil geloof en werkzaamheid
,
geheeten.

Waar reine Liefde is in een zuiver hart gezet

,

Doet zy haar naaften goed en ze is het flot der Wet.
Men moet God boven al, als God der Liefde, minnen.

Als Werkervan die Deugd met hart , met ziel en zinnen
,

Met vaft vertrouwden op zyn onverwrikbaar Woord

,

Daar zyn bellendigheid van Liefde in wordt gehoort,

Met dadelyken vlyt om alle zyn' Geboden
Te doen , waar toe hy ons zo vrindelyk doet nooden

,

Verzeekert dat geen ftip , nog Jota by hem faalt.

Maar dat zyn gunftgenoot met Vreedewort beftraalt.

Doch daar die grondflag legt, God boven al te pryzen,

Daar zal men lietde en gunft den even menfch bewyzen

Met dadelyke hulp , met byfland in zyn' nood.

En met dat zelve hart daar liefde aan God uitfproot.

Wyl hyzyn Naaften , uit een zelve bloed gcfprooten,

Erkent , als eenen van Gods lieve deelgenooten,

Gekogt door't zelve bloed van Jezus hunnen Heer
,

Verzeegelt door een Geeft tot 's Hemels lof en eer

,

Waar toe hy wort gcfpoort door'theerelyke voorbeeld

Der liefde Gods aan hem jdies hy met blydfchap oordeelt

Ver-
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Verplgt te zyn met luft ook te oeft'nen deeze deugd
,

Die ini gemoed, en 't hart van dien hy helpt, verheugt.

Wit mentchen zullen ooit van God zyn liefde w^agccn,

Die nooit de liefde Gods en Chriilus dierbaar agten.

Wie als een Schepzel Iteeds zyn' Schepper eert, gewis
Die iefc ook hem die van zyn God gelchaapen is.

Maai hy ,aan wien de fchat der Waereld is gegecven,
En de zyn Broeder ziet in Armoe droevig leeven,

Ja jQiit zyn harte toe, die heeft Gods liefde niet

,

Noci ook des Heilands, want wie 's Heilands leeden ziet

In kommer en gebrek en droevige armoe lierven,

Tooit dat hy Chriltus eer w^ii als zyn fchatten derven.
H' is ondankbaar en blyit midden in den dood

,

Die '.ynen Broeder niet bemint en helpt in nood:
Wiet oor flopt voor't gefchrei cn'tjammeren der Armen,
Zal (iod hier namaals ook niet hooren met ontfarmen.
Wiereen weldadigheid aan d'armen immer toont,
KentGod niet , die het goed en 't rechte goed doen loont.

Wie onbarmhertig is maakt zich aan wreedheid fchuldig :

Wie ce Armen trooft ontzegt maakt hen ligt ongeduldig:
Wie ^oor de Elendigen zyn oog te fluiten zoekt,
Word tot vergelding ook van veelen zelts vervloekt.

EenChrillen zal geraakt van innig mcededoogen
Om 's laailens welvaart God met traanen in zyneoogen
Zelfs fneeken, als wel eer de groote Mofes deed'

Toen 't volk vanlfraël zo veel van Pharo leedt,

Die tufl:hen God en hen zo menigmaal moeit treeden

,

Volhardnide om hun Heil in yv'rigc gebeeden.
Zo fmecfite de Man Gods voor voril Jeroboam,
Tot zyn verdorde hand genas en tot hem kwam.
Dus bad ie Ifraelyt, mxt Jojachin gevangen.
Om Babes Vreede, als om zyne eigene belangen.
Dus fmcecte die Held Gods en eerite Martelaar

,

De vroone Stcfanus, met kracht, in 't openbaar,
A 4 Voor
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Voor 't aangehitfte rot, dat floppende 2yn oorer,

Den man ter doot bragt en hem weigerde te hooren.

Dus moet het rein gebed een deel der Liefde 2yn.

Dan volgt de nutte trooft, die 2achte medicyn,
In 't nypen van den nood recht tydig toe te deelej,

Gelyk'een Vader vfeet de fmert zyns Kinds te hellen,

En hem vertrooft naar eifch van 2aaken en van t;d,

Dus moet een Chriften zich ook kwyten , metveeivlyt.

Een tydelyke trooft verkwikt een recht bedroefde

,

't Verblydt zyn hart byna als of hy niets behoefde

Ja blaaft hem als op nieuws een fterker leeven in,

Daar hy by na de dood zich achtte voor gewin.

De oprechte liefde zal ook haaren Naaflen eerei

,

En door geitaagen vlyt en onderwys hem leeren

Hoe zyn gedrag moet zyn , wat pad hy houden zd

,

Om tot Gods eer te ftaan beveiligt voor den val.

Zo had de vrome Job veel' vrinden onderweezer ,

De ftruik'lende opgeregt , wie iets ontbrak
,
genezen.

Als Nehemia, Loth en eertyds Jonathan ,

Wier zuiv're Liefde aan elk een voorbeeld geevei kan.

Een goede raad in tyds komt dikwyls meer te ftaie

Dan een gevulde beurs gefchonken word te fpadf.

De Liefde laat niet toe een ander zo te zien

Als elk niet wenfchcn zou dat hem ooitmogtge'chiên.

Dies zal zy ook intyds een fcherper taaie voerei

En't kwade in haren Vrind,is 't mooglyk,daadlyk üoeren.

Dit is haar eigen aart, met ernft wel fcherp en Iraf,

Het kwaad te keeren , eer 't den dader rukt in t graf.

Een Wondarts zalmetvrugteenkank'rend litafnyden,

Tot welzyn voor het lyf en rukt dus uit het l^den

Den lyder , die gevaar van 't ganfche lichaan liep.

Beflrafze fcherplyk, is 't geen eertyds Paulusriep.

De Koning David acht het voor weldadigheeien

:

Daar's liefde waar men flraft en 't flraffen word geleeden.

Maar
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Maar wie hartnekkig zyn' verftokten nek toekeert

Is als een Dwaas in 't ys geilort, die zich niet weert,
Maar kiefi: veel liever in den naaren kolk te zinken

,

Dan door behulp zich zelf te redden voor verdrinken.
x\ls nu de ftrafte heeft 't verwagte goed gedaan

,

Straks moedigt , met veel luft, de Liefde hem weer aan,
Om in 't begonnen goed niet laf te blyven fteeken.

Maar yvrig voort te gaan , de voorige gebreeken
Te fchuwen meer en meer, als een onrype dood

,

Terwyl zy hem ook helpt en veiligt voor den nood,
En alles goeds toebrengt naar 't uiterfle vermoogen

,

Om zyne welvaart, als haar eigen heil, bewoogen.
Dus werkt de liefde , om 't heil van haaren evenmenfch

Door bede en onderwys,door rechten troofl naar wenfch,
Door nutten raad en daad en tydig te beflraffen

,

Door alle midd'len, die hem heilzaam nut verfchaffen,

Naar deeze gulde les uit 's Heilands reinen mond

,

Zyn Naaften zo te doen als elk zich zelvengont.

Die liefdedeugd bloeit beft omtrent de droevigeArmen
Van tyd'lyk goed ontbloot , voorwerpen van ontfarmen.
Want aan de Ryken zyn de goed'ren meêgedeelt

:

Zoo dat , waar iets ontbreekt , hun liefde 't daadlyk heelt.

Wyl Liefde, in wel te doen, het goede zal betrachten.

Zy helpt de Elendigen, die in hun nood verfmagten

;

Wicdorft,verfchaft zy drank,wiehongert,geeftzyBrood,
En kleedt de Naakten, die van dekfcl zyn ontbloot;
Zy is der Weezen ftut, in hunne jonge dagen

,

Trooft Weeduwen,dieom 't verlies der Mannen klagen
,

En is de Toeverlaat der Armen in hun leet

,

Want zy haar weldaad acht aan yder nut befteedt.

Dus moet de ryke Manden Armen fteeds ontmoeten,
Die Chriftus in zyn' plaats liet, omdienpligt te boeten,
Een pligt van Dankbaarheid voor al 'uverkreegengoed.

Waar Liefde huift , daar wordt Barmhartigheid gevoedt,
A s Wie
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Wie deeze Deugd bewyft aan kommerlyke lieden

,

Dien ïal Barmhartigheid , hier namaals weer gefchieden:

Die Deugd, die , wel verrigt, geen menfchen buiten lluit,

Strekt zich in 't algemeen tot alle llanden uit,

Tot hen , die buiten fchult van u , u echter haaten

,

Wier tong u vloekt, die lift, geweld, noch afbreuk laaten,

Die u vervolgen door de boosheid van hun hert,

Want by een Chrilten nooit de wraak geleden werdt.

God komt de wrake toe, hy zal de boosheid rigten.

Geduld en Lydzaamheid , zyn regte Chriften pligten

,

't Voegt niet, om ongelyk
,
geleeden hoon of fmaad,

Te wrokken, maar niet meer te denkenom het kwaat:

't Paftbeeter hartlyk goed voor kwaaddoen te vergelden.

Dit was het wapentuig der Chriftelyke helden

,

Die na veel bitt're fmaat en fchimp , hun dierbaar bloed

"Üitftorttcn om Gods woord en met een bly gemoed.

Dus overtuigt men beft het booze hart der menfchen

,

Zo zien zy de ydelheid van hunn' vervloekte wenfchcn,

Als zy, ten fpyt van 't leet een Chriften aangedaan.

Om zyn belydcnis hem zien ten Hemel gaan

;

Zo tuigt men dat ons deel niet hier is maar daar booven;

Een fchat die ons geen magt der waereld kan ontrooven

,

Waar toe men recht verkreeg in Chriftus door 't Geloof.

Een arm eenvoudig Man is nooit gezien ten Hoov' ,'

Maar wie kloekhartig is wordt by een Vorft geleeden :

Door ftryd en lyden word het Hemelfpoor betreeden.

Dit is het enge pad door Jezus zelfs bereidt,

Dit is die Kruisweg die ten hoogen Hemel leidt

,

Dit 's 't aardfche deel van de belyderen der Waarheid,
De nacht der duifterniswykt voor de zonneklaarheid.

Die zuiv're waarheid door onnozel bloed geplant.

Mag hier flechts lyden, maar juicht in Gods Vaderland.

Myn yver voerde my haaft buiten myne paaien

,

't Beftek is flechts de pligt der liefde eens af te maaien,
En
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En hoe een Chriften fleeds moet bloeien in die Deugd

,

De vrucht van zyn geloof en hoop die hem verheugd

;

Aan wie, wanneer, en hoe hy waare hulp zal bieden,

Hoe zulks met hart en mond en handen moet gefchieden,

Het hart is als de kas die 't koltlyklt deel belluit

,

De tong of mond de tolk , die deeze fchatten uit,

Gelyk de handen daar de vrugt van meededeelen.

Een treflyk Klokwerk zal ter rechter ftonden fpeelen,
Als zyne raderen, gcfchaart, het binnenperk

Des meefters draayen naar 't beftek van 't kunftig werk,
Maar buiten moet de hand den tyden'tuur elk wyzen*
Zo moet de milde hand des geevers harte pryzen,

De mond (leeds vloeyen van verkwikkeiyken trooft

Waar uit het hart zyn zugt van reine liefde looft.

De zuiv're Liefde mag zich zelve wel beminnen
Maar niet met ydle zugt , of opgeblaaze zinnen.

Ze is need'rig en gering zelfs in haar eigen oog,
Maar ryk in God; dies ziet zy in 'tgcloove omhoog,
Ahvaar haar hulp en troolt en fchatten zyn geleegen,
Zy houdc het Hemelfpoor, betreedt des Heeren Weegen
En oeffent zig in 't geen aan God behaag'lyk is

,

Wagt zig voor zonden en geeft niemant ergernis,

Maar tracht , door wel te doen en onbcfprooken wandel
Ook anderen met zig te trekken toe dien handel,
Terw7lze zuiver Heft en uit een oprecht hert

,

Waar in geen veinzery of kwaad gevonden werdt.
Zy wraakt alle Eigenbaat en allen roem en voordeel

:

En tragt het al te doen naar't woord vanGod,met oordeel.
De Liefde ftelt niet uit , maar werkt ftraks met de daad,
Als een Samaritaan , die niet verleegen laat,

Maar hartlyk helpt zo draede nood hem komt tevooren;
Geen moeite of arbeid zal oprechte Liefde ftooren.

De Liefde is 't teeken daar men Chriftenen aan kent.
En of zy in 't geloof zyn tot Godts dienft gewent,
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Ofiy de waerelt , en haar wifTelbare ftaten

Reedts afgeftorven 2:yn, en d'ydelheden haten,

En leven naar den raad der genen , die het pad

Hun wyzen van het Hof, dat eeuwig heil bevat,

En dat hen van 'tgeweltdes Afgronts kan bevryden,

Ja ftellen aardie vreugd om 'sHemelfchgoedterzyden»

Wie dus 2yn weg bereidt en tragt tot Godes eer

Te leeven , 2al gewis de liefde van lyn Heer

,

Hier Hechts invoorfmaak,maardaarna volmaakt genieten

Daar heiige vreugde ftroomt, daar beekenblydfchap vlie-

Daar eindelooze liefde en eeuw'ge zaligheid (ten,

Voor die hier liefde kweekt door Jezus is bereidt.

Maar ach wat vindmen trage en liefdelooze mcnfchen >

Wier harten koud als ys , maar eigen voordeel wcnfchen,

Die 2,ich niet kreunen aan eens anders droeven Itaat,

Als 't hun alleen maar wel in deze Waereld gaat;

Die flimmer in dit fluk zyn als de domme dieren.

Die yder, in hun foort , noch liefde en hulpe vieren

,

Die in den mond alleen zyn op die deugd geftelt,

Maar'thart ,daar van vervreemt,bemint den fchat en'tgeld

:

Als of zy eeuwig in de Waereld zouden blyven,

En al hun heil alleen hong aan vergankb'refchyven;

Daar elk in zynen neus des levens adem draagt,

En ftcrft alle oogenblik wanneer het God behaagt.

Gelyk de Ryke Man zo veele dert'le weelde,

Veel jaaren achter een, zich dwaaffelyk verbeeldde,

Wiens ziel wert^wechgeruktookop dien zelven nacht.

En 't wceld'rig lichaam weer tot flof en afch gebragt.

De fchat van Crefus kan geen uure levens koopen.

Wanneer de doodklok luit is op geen goed te hoopen ;

Of and'ren , die het goed verfpillen om den buik

Door gulzige overdaad te vullen als een kruik
,

'

Zich ganfch niet kreunende aaneens anders droevig lyden,

Gewoon in aardfen draf zich hartl>k te verblyden

,

En
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En niet bekommert oit met hunner naaften nood
,

Hen ftellcn.deerelyk voor alle rampen bloot.

Gedenkt, ó Gierigaarts ! 6 liefdclooze menfchen

,

Dat gy uw fchat onttangt en 't einde vanuwwenfchen
Van God, voor wien eens vanuw rykgcfchonken goed
Ook weder reekening hier namaals weezen moet;
Denkt hoege,als't vuile zwyn geen goed doet in uw leven,

Dat Hechts gemeft wordt om het aanden dood te geven,
Of als een dorre boom onnut den grond beflaat

,

Die niemant voordeel doet voor hy op 't vuur vergaat.

Bedenkt dit toch , ó koude en hardverharde harten!

Dat bange weedom, ftraf en gruwelyke fmarten
De b'etdeloosheid is voor eeuwig toebereid,

Waar van hen 's Waerelds goed niet redt in eeuwigheid.

Daar u geenRykdom,noch geen aardfche fchat kan baten
;

Dien elk moet na de dood hier op de Waereld laten.

God die ileeds wil , dat de een den andren menfch ont-
Methulpe, raaden<iaad, uitdeeling van zvngoed,(moet
Liet onder Ifraèl zyn wyze voorzorg blyken

,

Op dat geen lid van 'c volk door Armoe zou befwyken,
En niemant wierde tot den bedelzak gebragt

Van 't meenig volk uit het Aardsvaderlyk geflacht,

Door derde Tienden van de nyvere Leviten,

Door hoeken akkeren die zy ter zaam'ling lieten

Aan de x\rmen in hun' tyd, doorjaaren, tydenftond,
Waar in al de overvloed ook aan hen wierdt gegont.

Dus heeft ook de eerÜe Kerk der Chrill'nen zorg gedragen
Voor d' armen, toen elk eenmetluft en welbehagen
Zyn goed'ren bragt by een, om uit dien overvloed
Te deelen hun, wien iets ontbrak van tyd'lyk goed;
Waarom 't Diakenampt, om elk naareifch te deelen.
De Nooden te onderdaan, 't gebrek bytyds teheelen,

Wierdt ingellelt, tot nut en welzyn van de Kerk,
Gclyk Gods voorzorg noch beveiligt 't heilzaam werk.

Van
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Van deexen nutten dienft hoop ik met luft te fpreeken,

Als ïynde een Liefdewerk dat nimmermeer verfteeken

,

Of ooit verzuimt mag lyn , wyl 't God altyd behaagt,

En wil zelfs , dat zyn Kerk voor de Armoe zorge draagt

,

Want hy veel Armen uit de Waercld heeft verkooren.

Gods Goedheid duit niet,dat zyn Schapen gaan verlooren,

Maar dat men dankbaar zy, en 't aan zyn leeden toont,

Waar in zyn Beeld en Geeft tot lof der Kerke woont.
Beflier, ó Heer , myn pen omtotuwEertefchryven,

Laat dit geringe fchrift ten beft der Kerk beklyven,

En ftigten wie het ziet en met opmerking leeft.

Dan ben ik voor geen fpot noch bitze nyt bcvreeft

:

Dnn zal myn hart zich eerft verblyden en vermaaken

,

Wanneer 't de liefde ziet geacht als 't hoofd der zaaken

En deugden , waar door gy bemint wordt en geëert

;

Als 's evennaaftens nut bezorgt zy, en geweert

Wat niet naar lichaam of naar ziele komt te ftade.

Geniet ik deze gunft , zal my de fchimpgeen fchade

Aanbrengen : maar ik agt myn arbeid ruim betaalt,

Indien de Kerk , tot roem van u, daar nut uit haalt.

DE
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Handelingen VI. s* 6.

De trouwe Herderen van de eerfte en zuivre Kerk
kyeftigen , voor 't oog der bloeyende Gemeente

,

't Godvruchtig Zevental in 't nodig Liefdewerk,
Fot trooft en onderftand voor 't arm en dorgebeente.
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(heid,

DE Chrillelyke Liefde , een vrucht der zufv're Waar-
Straalt in een' vollen dag^vol luifter en vol klaarheid,

En fcheidt 2ich afvan die in 't uiterlyk gelaat

,

In blootewcnfchen ofin woorden, flechtsbeftaat. (len,

Want deeze is. ydle fchyn waar door men licht kan dwaa-
Geright- om waereltfche eer en achting te behaalen

;

Een agting , Hechts gegrond op eenen enk'Ien niet

,

Waar aan zig elk in 't end te laat bedroogen ziet.

Zyns evennaaftens nut te zoeken allerwecgen

,

Isinden Armendienfl:, uit liefde, klaar geleegen.

Als liefde zorgt en geeft daar 't geen vergelding raakt

,

Is 't dat zy 't groolle deel van 's naai>cns liefde maakt.
Waarom men van die deugd moet fpreeken als van zaken,
Die Godt behagen en zyn' Heiligen vermaken

,

Wyl 's Wacrelts Heiland ons tot nagedachten liet

,

Dat hy die houden zal als aan zich zelfs gefchiedt.

DeChriftelykeKerk , Gods zaalige uitverkoornen

,

Die als een lely ftondt in 't midden veeier doornen

;

Die in haar' ccrften tyd zo veel vervolging leedt

,

Had om die oorzaak al haartvdlyk goedbeikedt

,

B Vry.
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Vrywillig , tot gebruik der Chriftelyke leeden

,

I)oor veel vervolging, fmaat en kommeren beflreeden.

De laft of liever luft tot deczen licfdeplicht

,

Den Armendienft, wierd door de Apofl'len lelfs verrigt,

Die elk , naar eifch van nood , met ondcrlland voorzagen,

Om droefgebrek te hoen, tot weering van het klagen

,

Naar 't duidelyk bevel van Jezus hunnen Heer.

Doch de aanwas van die Kerk , die toenam meer en meer

,

Deedt de ecrfte Herderen een middel t'zaam beraamcn

,

Wyl 't niet geoorloft was , veel minder zou betamen

,

Om dezen dienft en dien der tafelen , Gods Woord
Te laten , daar 't gebruik zo meenig had bekoort

,

En de oeff'ning van die leer der Chriftelyke Waarheid

,

Geheele fchaaren trok als uit den nagt der naarheid ;

Te meer wyl 't Griekfchevolk by natetwiftenlcheen

,

Als was 'er pligtverzuim in 't dienen der Hebreen

,

Omtrent hunWeduwen , door misbruik ingcfiOopen.

De Vree der Kerke wordt wel door den twilt bekroopcn,

Maar nooit uit zynen ftand gerukt , gebragt ten val

.

De Waarheid en de Vree ftaan in Gods Kerke pal;(raazen

Tweezuylen, door geen lill, geenWaereld, noch haar

T'ontftellen, maar wier glans 'tgeweld zelfkanverbaa-

Indcezeomftandigheén van zaakenen van tyd (zen.

Zao- elk naar Mannen om wier yverende vlyt

In ziiivren Godsdienil , en een onbefprooke leeven

,

De Kerk en de Armen nut en lierfel konden'geeven

;

Geen Mannen die Hechts in den uiterlyken fchyn

,

Omtyd'lyke inzicht hen oit konden oorbaar zyn ;

Die , als een Judas , zich maar tragtente verzaaden

Met tydlyk voordeel, ofGods Kerke te verraaden;

Die onder vrindfchaps fchyn , den raadllag van hun hart

Uitvoeren , tot hun fchade en eindelooze fmart

;

M aar die men om hun trou kon onder mannen tellen

Van ccre , om in het wxrk vnn dezen dienft te ftellen

;

God-
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Godvruchte Mannen , vol van kloek beleid en Geeft

,

In welker binnenft' Godt bemindt wicrd en gevreell

,

Als Steven was , een van de nieu gckoore zeeven

,

Die zo veel proeven heeft van 2yn geloof gcgeeven ,

Toen hy Gods Waarheid , met een onverlchrikt gemoed

,

Vrymoediglyk beleedt , ten koile van zyn bloed.

't Godvrugtig Zevental , beveiligt door gebeeden ,

Na 't aanbeveelen van de zorg der arme Leeden,
Zag nu de Apoftelen volherden in 't Gebed
E n Predikdienfl: , hen tot hun wettig deel gezet

,

Gewoon daar in hun kragt en ernll: te zaam te fpannen.

Dus is 't Diakcnampt , door zeeven wakkre Mannen
^

Vol zuiv're wysheid , en gedreeven door Gods Geeft,
Eerft ingcftelt , en van dien tyd tot nu geweeft.

Terwyl de Apoft'len zich hier gcenzins van ontfloegen

,

Maar in het algemeen voor de Armoe zorge droegen.
Dus heeft zich Paulus zelfbenaarftigt in dit werk

,

Om 't eenig welzyn van de waare Chriften Kerk

,

Als hy en Cefas , te Jeruzalem , en anderen
,

Raedflaegden in Gods vrees gedurig met eikanderen.

Die liefde voor 't gemeen , en noodige onderftand

Der Armen , dreefhem tot elks afgeleege Land
Met heeten yver , door géén ongemak te weeren

,

TottrooftderBroederfchap,VvMen nooddruft mogte ont-

Door milde giften , met veel vly t by een gegaart
,
(beeren,-

En trouwlyk uitgcdeelt , en met Gods Woord gepaart.

Dus blonk zyn yver om tot nooddruft mee te deelen.

Dan hoort Korinten hem met grooten ernft beveelen

,

Gelyk Galatic , dat yder van zyn fchat

,

Na maat der welvaart die hemG odt gefchonken hadt,

Iets tot der Heiligen behoeften afzou zond'ren
Op d'eerftc dag der week, als zy, om van Gods wond'ren
Te hand'len met malkaar , vergaderden by een

,

Met Ghriftelyke liefde en harten t'zaam gemeen :

Bi Daar
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Daar elk Gelcovige gedagt aan 's Heeren lyden,

En bitt're pyncn , die hem van den vloek bevryden

;

Daar elk de legelen van Chriilus Heilverbond

,

Ter veüing van 't Geloof , ontfing met hart en mond.
Dees nutte liefdeplicht , ten dienil der Arme Leeden

Van Chriihis Kerk , cifcht moeite en veel zorgvuldighee-

Zo in 't verzaam'len als in den vergaarden fchat (den

,

Voorzichtig te belteén, en naar elks nood bevat,

En Armoe , met befcheid , weer wyllyk uit te deelen,

Om. al het aards gebrek in tyds daar d oor te heelen

.

De Naarib'gheid heeft in 't verzaam'kn de ecrilc beurt.

Wicn dee2eDeugdontbreekt,wordonbekw^aan:igckeurt.

Eenloome Luyaart is onnut in 't werk des Heeren.

Wie in dit loopperk draaft moet vord'ren en nooit keeren

.

De nood die dringende is duldt nimmer dat de tyd

Worde uitgelfelt , maar llraks bevordert met veel vlyt.

Wie naarllig is doorzoekt of ergens eenig voordeel

Met vrugt te haaien is , hy toetlt zyn vlyt en oordeel

,

Naar 't woord van Godt dat hem , op deeze heifge baan

,

Een heldre fakkel is en hem ftecds voort doet gaan.

Dan volgt de nutte trouw , die deezen fchat beveiligt

,

Als zynde alleen, door Godt, voor zyne Kerk geheiligt.

Wie zich te reukeloos hier fchuldig maakt , begaat

Een zonde , wiens gevolg Gods onverzocnb'rcn haat

Gcwiiriyknazichlleept, als duid'lyk isgebleeken

Aan Ananias en Saphira , welker ftreeken

,

Tot hun verderf, zyn door d'Apoli'len klaar ontdekt

,

Een ftuk dat elk tot fchrik voor zulke zonden ilrekt.

Hier moet geen Ecriykheid in 'tminlien ooit ontbreeken.

In't goed derArmen mag geen zaedt van ondeugd Üeeken.

Men zaamele geen gifc door liil ofdoor gewelt

,

I oor fnoode ftreeken maar het vrygefchonke geld.

Godt heeft de magt om aan de Kerk een' fchat te geeven , *,

Waar van de zynen , in hun' nooddruft , konnen leeven.
|

Men^
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Men fielt veel beeter dan der Armen leedt en noodt

,

I n vaft vertrouwen , aan Gods wytc voorzorg bloot-

Hy die Aalmoellen voor den x\riTien zal vcrgauren

,

Moet zichvoor hoogmoed en voor hovaardybev^aa^'^n.

Di zachte Nedrigheid , die heerclyke deugd

,

Die Godt genade fchenkt , en door zyn Gee(l verheugt

Vercicrt de Mannen die den nood door hulpe heelen.

Wie fmeckende opkomt zal den gcever nooit verv eelen.

Een gilt
,
getjhonken aan behoertigcn , gefchicdt

Vry vv-illig , dus voegt hier de minfte grootsheid niet.

Door zagte ootmoedigheid , door vrindelyk te fpreeken

,

Verkrygt men bed de gift tot heeling der gebreeken.

Nu v olgt Voorzichtigheid , om al 't vergaardegoed
Welzcekcrtebelleén, met een opregt gemoed

,

Vcrpligtom Godt en 't volk eens reekening tegeeven.

Elk mag met eigen goed naar zyn goetdunkenlceven

,

Maar w^ien 't gegaarde voor den Armen is betrouwt,

Wagtzig voor roekloosheid, eer 't hem te Iaat berouwt.
De nutte zuinigheid wordt noodig hier geleeden

:

Men moet tot nooddruft, niet tot overdaad, befteeden

Den toevertrouwden ichat , die enkel om den nood
Gefchonken wordt, voor 't lyftot dekfel, voedfel, brood.
Een Ryke , dien van Godt is geld en goed gefchonken

,

\^ermag met zagte zyde en meerder omflag pronken,
Zyn diich vervullen met verfcheide foort van Ipys

,

En die gebruiken tot Gods eer en hem tenprys.

Maar wie nooddruftig is moet zich geruft vernoegen.
Met zulk een onderft-.ind als elk hem tot 7,al voegen.
De groote Heiland gafde fchaare brood en vis

,

Alleen tot voedfel , maar geen opgelmukten dis.

Een Chriften kan by brood en melk ofwater leeven (ven.
En leeft eerft recht door 't Brood des Hemels hem gegec-
De wakkreBoetgezant Jchannes wasgeklecdt
Met eenen ruigen rok , van kemelshaar gereedt

,

B 3 Slechts
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Slechts met een' lecd'ren riem gegordom 2ync lende

,

Die groote Heilig die geen hooffche fpyze kende

,

Maar 2ich vcrnocgdemet den Springhaan uit het Woud

,

Met wilden honig , aan geen Koninks kok vertrouwt.

Men fchuw de Gierigheid , een 2onde fteeds te laaken

,

En 2orgc om aan het beile en duurfte te geraaken.

.Het geeft geen voordeel is het dek-en voedlel liegt

,

Maar wel 't geen 't voedzaamfte is, en 't duurzaamft, fterk

en hegt.

Al wie een Lidmaat van Vorft Jezus hier wil fpyzen

,

Moet hem dat zelve hart als aan zyn' Heer bewyzen

,

Want deArmen liet hy in zyn plaarfe hier opAard,(waard.

Wie dan iets te onbruik gfceft maakt zich dien Heer on-

Men zorge voor den fchat als iets van Godt geheiligt

,

Gefchikt tot zynen dienft : zo blyve die gcveiligt

,

En afgczondert , tot gebruik voor 't algemeen

:

Men mengt dien buit nooit met den zynen onder een

,

't Heeft geen gemeenfchap nog betrekking op malkander,

Men zette 't nooit op winft ofwoeker aan een ander

,

Nog werpt het in defchaai van't wiiTelvallig lot,

't Behoort den Zecgcnaar , die magtig is , dat 's Godt;

Die als 'er fchaarshcid is , door zynen milden zeegen

,

Gants onverwagt , het goed doet vloeyen als den reegen.

Nu Haat het ons ook eens nauwkeurig te bezien

,

Aan wien men fchuldigis dien onderftandte bién

,

Wat Arm.en waardig zynom de Aalmoes aan te deelen

,

Om 't kwaad te hoeden en hun aards gebrek te heelen

;

Voor wien men hart en hand , en fchattrezooren fluiu

,

Ja zondert als het fchuim van alle menfchen uit.

Men geeve de Armen die in Armoe zyn geboorcn

,

WantGodt gchengt niet dat zynfchepfels gaan verlooren.

Wien hy een Rykdom fchenkt, van aardfchen fchat en

Is door dieg'-ind vei plicht dat hy den nood verzoet. (goed,

't Is hem alleen ter leen , van Godt uit gunft ,^gegeeven

,

Om
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Oii daar meé naar Gods wil en tot 2yn Eer te keven;
He; is Gods wil alleen , dat uit een ryk geflacht

,

D'een voorkomt in het licht , en d'ander wordt veracht;

H) ftelt de Koningen op hun verheeve troonen

,

DtLandlién laat hy in veragte hutten woonen

:

H}ilclteenydcrinzyneer, zyngocd, enilaat,

Schenkt Rykdom , Armoe ofeen fob'remiddelmaat

,

Dog alle zynze van één lyf. ééniiel, éénleeven,
De :enom te ontfangen , en wéér d'anderom te geeven

,

Op iat zyn' vryë wi 1 , en Heiige Heerfchappy

,

Uit nunte , en tot zyn eer , en 's menichen heil gedy.

Men laate nimmermenfch in zynen nood verleegen
5

Al iihyd'oorzaakzelf, door reukelooze weegen,
Door onbedagtzaamheid , door weelde ofoverdaat

,

Die hem gebragt heeft in dicnjammerlyken Haat

;

Wanneer 't berouw van 't kwaad der fchadelyke Jaaren
Zich flart'lyk opdoet , en met de Armoe komt te paaren

;

Men reike dan aan hem de troollelyke hand

,

En bie tot zyn behoud gereeden onderftand

,

Om hem voor fnooder kwaad en ongeval te hoeden

;

Want de Armoe zoekt lleeds liil, men zietze monfters
Met wat een teeder hart , en vaderlyk gemoed

,
(broeden

.

Ontfangt de ryke Man zyn' Zoon , die al het goed

,

Zo reukloos had verkwilt door overdadig teeren

,

Zo drae hy met berouw des harten hem ziet keeren ?

Een Chriften duldt niet dat zyn naalle , door den nood
Gcprangt , verlooren gaa en neerltorte in den dood.
Heeft hy zyn goed verkwiit , die zonde zal Godt rechten

,

Die hem reeds {lraft,wanneer de nood hemkomt bevech-
En wyl hem Godt bezoekt ,ja door dien w-eg kaftydt,(ten.

Is 't gants onchrift'lyk als men hem de hulp affnydt.

Wie hem niets waardig acht uit lietde ook iets te geeven

,

Die lert' maar op zich zelfs , en zyn ondankbaar leeven

,

Hoe hy niet waardig is Gods onverdiende goed.
B 4 Doe
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Doe dan den lyder als gy wenfcht dat Godt u doet.

Maar de Armen uit hun goed en wettig erfgeftooten

,

Gods Heiligen , en door 't geloofzyn' huisgenooten

,

Dieom de Waarheid ïyn vervolgt, verdrukt, gehaa:,

En om den Godsdienll zyn gefteit tot fchimp en fmad

,

Als ook Nooddruftigen , door 's Waerelds tegenheecen,

Door hangen tegenfpoed , door fchaade droet geleeden

,

Door ziekten , ongemak , van tydlyk goed ontbloo:;

Dees' moet men trooften, in hunn' bittren prang en n3od,
En vaardig hulpebiên. ja in hun droevig karmen

\

Met Broederlyke Liefde omhelzen en omarmen.
Die moet m.en allereerlt en voor alle and're foort

,

Van Armen helpen , naar Gods Wet en Heilig Woord.
Die Ledemaaten van den Heiland , fchoon op Aard?
Verdrukt en droevig , zyn by hem van hooge waarde

,

En hun gedeelte is niet op aarde , maar by Godt
Die hen hier flechs beproeft , maar blyft hun Deel e.i Lot.

Al valt het hard voor 't vlees , dit vaderlyk kaftydm

,

Dit tugtigt hen , om hen voor eeuwig kwaad te vrrden

:

V oor zulke Leeden van de waare Chriflen Kerk
Te zorgen , is de plicht en der DiaknenWerk.

Elk Chriften is aan hen door éénen band, verbonden,

Om 't geeft' lyk Kindfchap in de waare Kerk gevonden

,

Daar elk één Godt belydt , en in één Heer , één Hoofd

,

Eén Heiland tot zyn' trooft en eeuwig Heil gelooft

;

Daarze alle door één Doop zyn op het nieuw herbooren

,

Geheiligt door één Geeft , en door hem uitverkooren

,

Daar elk zich tot één Godt als ieders Vader wendt

,

En éénen Chriftus als zyn' oudften Broeder kent

;

Die als veel bezien geperft te zamen vlieten

Tot éénen drank , één Trooft en Blydfchap hier genieten:

Ofals veel korenkensgemaalen tot één brood,
Eén Lichaam zyn

,
gewrogt door Chriftus dierb're dood

,

Waar door een ieder is één zelve recht gegceven

,

Om
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Om eeuwig, nazyndood, met Jezus weer te leeven.

Men zorg voorWeduwen van Mannenhulp ontbloot,

En door dat duur verlies in kommerlyken nood.

De zuiv're Godsdienll , dien een Chriftcn moet betragten

Is zorg voor Weezen, die van hongerfnood verfmachten

,

En droeveWeduwen : Hy blyve ook onbefmet
Van Waereldlyken luft , en leeve naar Gods Wet.
Godt is der Weewen Iv lan , der Weezen trouwe Vader

,

Hy Hort zyn Zeegen uit zyne onuitputbare ader

Van milde goedheid op die hunner zich ontfermt

;

Hy zendt zyn heil aan die zich over hen erbermt.

Maar wie hun hulp ontzegt ofzoekt zyn eigen voordeel

,

Door loozenlchyn,uit hun te trekkea, fchrik' voor 't oor-
deel

Van Godt , die nimmer zulk een fchand'lyke euveldaed
En ondeugd ongellraft ofongewrooken laat.

Ook zal de liefde 't hart der Chriflenen ontlfeeken

,

Tot hulp der geenen die met ziekten en gebreeken

Droefworftlcn , buiten (laat van tydelyk gewin
Te zoeken , voor behoud van 't lyf , en droefvan zin:(zen,

Naar 't voorbeeld van hun' Heer,die kranken heeft genee-
De zieken weer herflelt en hun zyn gunft beweezen,
Zo bloeide in deeze deugd van liefde en nutte trouw

Fabiola wel eer , die wydberoemdeVrouw !

Die, voor haar tyd'lyk goed, een gafthuis deede ftigten

,

Om daar haar eigen dicnil en hulpe te verrigten

;

GelykdeKaizerinPlacilla, met veel vrucht,

De Elendigen bezogt en hoip , door eene zucht

,

Omtrent haar welzyn en herftellinge
,
gedreeven;

Keurproeven , waarelyk niet te vergeefs gegeeven,

Maar door Gods voorzorg noch gebleeven in zyn' Kerk.
Dit tuigt by ons ookder Diakeneir^nw erk

;

Die 't algemeene pak der Armen helpen draagen

,

De Broed'ren in hun' zorg zo lofiyk onderfchragen

,

B s En
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En reiken al hetgeen de droeveWeeuw ofWees
Tot nut en voordeel ftrekt ; daar geenc moeite ofvrees
Haar drift tot weldoen ooit weerhouden zal offtremmen

,

Tot trooll: derDeugd en om de ondeugden fors te temmen
Maar luij e Bedelaars , Landloopers ! fnood gefpuis

,

In laffe ledigheid verzoopen , en onkuis

,

Die, Land en Kerk onnut, elk een fchandaal verftrekken

,

Dien geeft men niets,d ie zyn onwaerdig iets te trekken;

Godt dulde in Ifrel niet dat vadzige gebroet

,

Een volk", dat nimmer nut, maar dikwils hinder doet;

Als menfchen altemaal van ongebonden leeven

,

Diefchand'lyke ergernis aan allemenfchen geevcn;

Die hunne kind'ren , als verbaikrt van de deugd

,

Ook daar in kweeken in het eellle van hunjeugd

;

Die afgefcheiden van de Goddlyke beveelen

,

Verfpieden Land en Kerk in veelerhandedeelen.

Dit zyn de regte nog die zuivere Armen niet

,

Die ons de Heiland in zyn' plaats op aarde liet.

Wie aan dat fnoode fchuim dit voorregt wilde wyzen

,

Beilond een reukloosheid, met reeden temifpryzcn.

Bell is het dat men zulk eengraauw in Kerkers lluit,

En tot den arbeid dwingt , ofbant ten Landen uit.

Wel aan , nu eens met lult en yver onbedwongen

,

De wyze , hoe men beft een aalmoes deelt
,
gezongen

,

Op dat hy , wie dien laft op zyne fchoud'rcn draagt

,

Zo diene dat hy Godt , zich zelfs , en 't volk behaagt.

Maar wie , wie is bekwaam te dienen als wy wenfchen ?

Daar de onvolmaaktheid huift by de allervroomfte men-
En al't Godsdienftige op deWaereld maar een deel(fchen;

Is van 't geen namaals zal volmaakt zyn en geheel

.

't Is echter onze plicht 't volmaakte te betragten.

Dit moet een Chriften als hem 't allernodigftc agten

,

Hy daar naa yveren , aanhoudende in 't Gebed ,

Om Godt te fmeeken dat hy zyn volmaakteWet^
Mag
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Mag houden , en naar die in alle oprechtheid leeven.(ven.

WicGodt om wysheid üneektjGodtzal hem wysheid gee-

ls iemant niet belult op z alken Ichat
,
gewis

Die kent den weg niet en is 't rcgtc heillpoor mis.

Ik breng dan eerll eer baan het eigende aan een'Chrifteii,

Dat is Belchcidenheic , die elk behoed voor twillen

,

Die meededoogendeis , voorzichtig en oprecht

,

En bctl verneemt wie in de grootfte rampen legt.

Dan volgt Voorzichtigheit met haar befcheiden oordeel

,

Die nooit haar Jiefdegifc belleén zal als met voordeel.

Wie door den nood geperfl: de Kerke komt tot laft

,

Is droefte moê , en aan de radeloosheid vafl

:

't Benaauwde harte baart ook zomtyds byiire zinnen

,

Die door befcheidenheid en reeden zyn te winnen

;

Hier voegt geen fchcrpe taal ,
geen hard ofbits verwyt

,

'tGeen 't hong'rig hart als met eendood'lyk zwaard door-
Dit zyn de Deugden,die des naaftens heil betrachten, (fnyt.

De zuiv're liefde voedt geen kwaad in haar gedachten

;

De zuiv're liefde lydt geen onbefcheide taal

,

Maar in eenvoudigheit des harten , zagt onthaal

,

Barmhertigheid , een deugd volChriit'lyk meededoogen

,

Moet een Diaken, als hem eigen, uitzyneoogen
Steeds llraalen , als een blyk van zyn geneegen hert

,

Waar door de lydcr ftraks , met vlyc
,
geholpen werdt.

Die recht meedoogende is zal alle (tuursheid rnyden.

Hy wikt den hangen nood en 't fmartelyke lyden ;1

Hy wordt door 't leet , als waar 't zyn eigen , aangedaan,
Enmerkt den armen Man als zynen Broeder aan. (len,

Men voeg den zoeten Troofl: ook by 't voorzichtig dee-
Den beften balfem om die wonden weer te heelen

,

't Verwyten heeft geen plaats daar een verleegen hart,

Zich zelfverkwynt , en treurt in mateloozelmart. (ncn\
Maar zo hier trooften voegt,hier voegt ook trou verma-

Gelyk bcllralfen , om den regten weg te baanen.
Het
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Het radelooze hart kieft dikwils 't flinkfche fpoor

,

't Ontiteldc brein leent vaak den kwaaden raad het oor

:

Is iemant Hout van mond,men moet dieftoutheid fnoeren
Het voegtjuift niet altyd ccnEngletaal te voeren,
Maar zyne reeden wel te voegen naar den tyd

,

Perfoon , omftandigheén ofna de znchter lydt.

Des menfchen welzyn eifcht meer als nooddruftigheeden
Des Lichaams. waar het lyfdoor de Armoe wordt beftre-

Daar lydt de ziel ook laft, doorloffetwyffeling (den,

Aan 's hemels voorzorg, diezichftrekttotalleding.

Een hoofd dat raad'loos is paft zelden op Gods wetten.

Dat zal meer op het aardfcheals op het Hemels letten

,

Enhaaftvergeeten't v/oordvan Godt,zynDienrtenHuis

,

Ofachten zich, Helaas! rampzalig door dat Kruis.

Een ander laat zyn krooft , de jonge teed're Kind'ren

,

Ontaarden wild en woeft, ofhun geen Icet kon hindren

,

Een droevige oorzaak , dat zelfde onbedachte Jeugd
Het pad des afgrond kieft , verbaftert van de Deugd.
Al wie dat kwaad ontmoet , ofandere gebreeken,

Dien pad: het zwygen niet , maar wel het ernfiig fpreekcn.

Wie als een' ilomme zwygt die kwetfi: hier zyn gemoed

;

EenZwygaart,fchynt het, keurt, door 't zwygen, 't kwa-
de goed.

Daar is aan 's Naaftens ziel oneindig meer geleegen

,

Als aan's lyfs onderhoudt,dat hier haaft wordtvcrkreegcn.

Wie dan een Broeder is die werkt ook tot behoud

Der zielen van die hem, als Broeders zyn , vertrouwt.

Gods Dienaars zullen in dien (laat hem hulp verÜrekken,

Zyn' yver , door hun ernii en trouwen bylfant , wekken

,

Naar 't heerl yk voorbeeld van de Chriftelyke Kerk

,

Die 't duur behoud der ziel ook fchatte 't hoogde werk

,

Om 't welzyn van de ziel volhardende in gebeedcn

,

ïn leerzame oetf'ning'vanGods woord en zuiv're reeden.

Dus fchonk Pamphilius , de trouwen Martelaar

,

Veel
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VeelBybels, 't Heilig woord van Godt, in 't openbaar

,

Aan elk , wie hem by tyd en wyl maarkwam te vooren

,

In hoop de zielen, door die waarheid , tebekooren.

Dit hoort ook tot den dienft , noch 't is de minlte plicht

Van een' Diaken , die in Godt zyn vv erk verrigt.

De trotfe Hoogmoed wordt voor al hier niet geleeden.

Noch ook Veragting : twee zo groote flrydigheeden
,

Lydt geene Lietde die in Nedrighcid beÜaat

,

En haarenNaaiten als zich zelve gaadcflaat.'

Veel minder moetdeichat des geevers hart verheffen

:

Hy deelt het zyne niet dies moet het hem niet treffen.

Al 't geen hy geeft is maar een 't zaamvcrgaarde fchat

,

Zynwysbeftier vertrouwt, naarhy elksnood bevat.

Hy wcig're niets uit nyd ofwrok van vooi 'ge tyden

,

De Lietde denkt geen kwaad, de nood lielt dit ter zyden

,

Hy is al zwaar geltraft , wie onder de Armoe bukt

,

Al wordt hy door geen wrok van voorig leedt gedrukt,

't Is zaaliger , uit een' vervallen Ifaat , te leeren

,

Hoe't wiirelvallig Lot der Waereld kan verkeeren

,

In tyds wel gaê te liaan , zyn eigen goed en huis

,

Zich zelfs, en al zyn doen, tezuiv'ren, eer dat kruis,

Als een gewapent iVj an , hem fnel komt overvallen

;

't Gebed en goede v/acht zyn hier voor fterke wallen.

Men deele niet uit gunlf , maar enkel naar den nood

,

Waar die het mceile prangt , deel daar het meefte brood

;

De fchat is algemeen voor Chriftus Arme leden

OmaanNooddruftigen, geen gunil'ling, tebefteeden.

Wieicmanr, boven nood, een gunfi bewyzen wil

,

Talie in zyne q\^q. beurs , maar houde hier zich ilil.

Men doele nooit op dank , op voordeel ofop agting

,

Ofandere ydele eer. wie dit ilelt tot verwagting

,

Heeft reeds zyn dank al weg , en ook de lietde niet

,

\VylGodt,deGout der liefde,ons't weldoen (leeds gebiedt

Het oogwit zy Gods eer en nuttetroolt der Armen

,

De
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De Pligt om dat zich Godt wel onzer wil erbarmen

,

En dagelyks zyn' gunft ons onverdient betoont;

De trooft d js arbeids is dat Godt het goede loont.

De dienfl: aan d'Armen llrekke alleen dus tot Gods eerc

Naar 't heilige bevel van Jezus onzen Hecre

:

Waarom 't de plicht is om in 's Heeren Heilgen naam

,

Te zoeken Mannen tot dien nutten dienft bekwaam,
Die in een zuiver hart Godt en hun naaften minnen

,

Geene Opgeblaazenen , die aardfche fchatten winnen
Door woeker , ontrou ofoneerelyk gedrag

,

Maar Mannen , welker deugd praalt in den vollen dag,
Die zelfeen voorbeeld zyn van een Godvrugtig leeven

,

En Ghriftus Kerk geen blaam maar eer en luifter geeven

,

Wier matigheid nooit by den ingefchonken wyn

,

Zich zelfs vergeet , maar die betaamlyk vrolyk zyn

,

Oprechte Harten fchuw van fnoode en dubble tongen^

Van fchad'lyke achterklap , verfoey elyke fprongen

;

Die den verborgen fchat van 't alleropperft goed

,

Jn een geloovig hart en neederig gemoed

,

Geheiligtdoor Gods Geeft, als 'tgrc ofte p3nd,bewaaren,

En is het mooglyk die de Mannen evenaaren

,

Die vol van wysheid ,^ryk beftraalt door 's Hemels Geeft,

Eerft tot dien liefdedienft verkooren zyn geweeft

,

Voor afbeproeft in al hun doen , beftaan , en wandel

,

In hunne opregtigheid en eerelyken handel

,

Wyl dit Godvruchtig werk zo heerlyk is als iet

,

(Hoe laftig het ook fchynt) ter Waereld ooit gcfchiet.

Dog zal men dit beflag van nutte liefdeplichten

,

Tot eer van Godt en trooft der Heiligen verrichten

,

Is 't billyk dat 'er Vreede en trouwe Vrindfchap woont
By 't Broedertal ,'t geen Godt met gunft en zeegen kroont.

Waar Vreede huiii is Godt , die ecngezeegend leeven

Zalaanzyn'leeden, die in Vreede blocyen, geeven.

De Vreede en Lydzaamheid zyn teekens van de Kerk

,

Waar

j
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Waar in de Vreedevorft kroont yders liefdewerk

,

En hem wïe vreedfaam is zal eeuwig zalig fpreekcn.

Nooit moet die Hemcideugd in zyn Gemeente ontbree-

Wie een Diaken is
,

gellclt in 't ArmbcÜicr

,

( ken.

Draag in zyn hart ten b]yk daarvan de Vrecbanier.

De bloeyende Eendragt die de droeve oneenigheeden

,

Te fchad'lyk voor de Kerk , als monftcrs zal vertreeden

,

Houde in het midden der Vergad'ring haaren fland.

Een huis dat tegen zich in twcedragt is gekant

,

Zal haail vergaan en uit zyn eerfte welvaart raaken

:

Eendragtighcid verligt de moeyelykfte zaaken.

En vv'vl hetBrocdertal een lichaam t'zaamen m.aakt,

Is 't billyk dat elk lid met vlyt voor de Eendragt waakt.
Men draagt den lalt het liglt eendragtig op de Ichoud'ren

;

Alen wikt derjongen vlyt , de ervarenheid der oud'ren

,

Endccigcnfchapvan'twerk, aan yders vlyt vertrouwt.

Zo word met vreugd en luft het gantfche werk gebout.

Dat de ongeveinsde zucht en achting voor elKander

Blyve ongekreukt,zo wekt, zo noopt vaft d'een den ander
Met onvcrmoeiden luit in 't rcnpcrk voort te gaan

,

Omnadenecuw'genprys, de kroon des heils, teftaan.

Men moet geen heerfchappy in Chrïftus Kerke voeren

,

Noch door verachting 't hart der Broederen ontroeren,

Wicn Güdt geroepen heefteninzyndicnfcgeftelt,

Is \»'aardig dat men hem ook voor zyn Broeder telt.

D'een heeft vanGodt wat m.eer,cn d'ander minder gaven,
Niet om die in den grond als rentloos te begraven,

M aar wel om t'zyner eer daar mede winft te doen.
Wien'tmeeft is mecgedeelt moet zich voor hoogmoed
Al 't geen de menfch bezit is hem cm niet gegeeven,(hoén

.

De meerder moet dan met den mindren wy ilyk leeven

,

Zo komt verfcheidenheid van gaven over een

,

Als elk 't gemeen ten beft die zal met vrugt hefteen :

Gclyk veel klanken, hoeverfcheiden ook, zig voegen,
In
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In 't welgeftelt muzyk , en 't keurigfte oor vernoegen

,

Ja ftreeien 't hart van die deeze ovcreenkomfl hoort

,

Tervi^yl geen eenc wys hem , op 2ich zelfs , bekoort,
O Lietdcdienft , 20 nut entroolklyk voor de Armen

,

Zo heilzaam en zo goedom 'tjammeren en kermen
Van Chriflus Leden in hun tydelyken nood
Te heelen , enom hen te vryden van den dood ! (gen

,

De bioeyende Gemeente , in 't hart door Godt bewoo-
Schenkt haare giften wel door hartlyk mededoogen

,

Tot trooft der Armen en tot hun behoudenis.

Maar de order, wyl Gods Kerk, een Kerk van order is,

Vereifcht ook een getal vanuitgekoore Leden,
Om 't geld te zaam'len en ten oorbaarft te befteeden

,

Wyl al de Leden als te talryk in de Kerk

,

Niet oefmen kunnen dit noodzakelykev^^erk:

Een vi^erk , een dienft van hooge en eindelooze w^aarde

,

Veel grooter als ooit dienft gefchat w^ord hier op Aarde.

DeWaereld roeme vry in 's V orften dienft te ftaan,

Uitmuntenderis 't in den dienft van Godt tegaan.

Te zyn een Dienaar van den allergrootüen Koning

,

Die de aard ten voetbank heeft,denHemel tot zyn woning,

Die al wat heerlyk is in 't uitgeltrekte rondj,

Uit niet gevormt heeft door den adem van zyn' mond

,

Op dat het bloeyen zoude en praalen t'zyner eere

,

Als aller magten Magt , als aller Vorften Heere,

Wiens heil'ge voorzorg en aanbiddelyke magt
,

'

Al het gefchapene houd in zyn ftand en kragt

,

Die 't leven geeft aan al wat adem fchept, daar neven,

Het noodig onderhoud voor 't dierelyke leven

,

Ja dat nog meerder is , die al de zielen voedt

,

Dienahcm.hong'ren, door zyn Geeft en Chriftus bloed,

DatDuivel,Dood nochHc] h:n nimmer konnenhind'ren,

Wyl hyze door zyn kracht bewaart als zyne Kind'ren.

Gelukkig is hy dan wie in den dienft van God

,

Het
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Het alleropperft goed , der vroomen fchild en lot,

Zal in 't geloofzyn tyd en levenskracht belteeden

,

En naar zyn voorfchrift op het pad des Hemels treeden

,

Ja zich vermaken in dat zielverkw^ikkcnd zoet

,

En namaals tot zyn loon genieten 't eeuw^ig goed.

O droeve tyd ! helaas ! o jammerlyke ftonden

!

Waar in 't heeft konnen zyn dat menfchen zyn gevonden

,

Die v/eigerden den Dien ft aan Godt en zyne Kerk

;

Ondank baare , die , meer en moeyelyker werk, •

Om't aardfch vergangbaar goed by dag en nacht verrïgten,

Zich fchuldig maken aan 't verzuim van hunne pligten ,

Zo duur hun aangezegt door 's Heilands wyzenmond

,

Door vletten op Gods liefde en goedheid vaft gegrond ;

Die liever draaven , om vergangb'ren fchat te gaaren

,

Om eer ofachting , door veel duizenden gevaaren.
En hebben zy hun wenfch , het einde is flechts dedood >

En niets vrydt hen van dien onmydelyken nood

;

Ofzou,w het geld en goed voor hen by 't fchriklyk oordeel
Van Godt , iets doen tot heil van humieziel en voordeel >

Voor my , ik vind het niet in Gods onfeilbaar Woordt

,

Daarvan Erbarmen en Ontferming woordt gehoort :

Dat hen betreffen zal die zich op Aarde onttermen

,

En over de Armen in Gods Naam zich trou erbermen.
De Zegenaar begeert dit v^eldocn nietom niet :

Hy zal het houden als vv^aar 't aan hem zelfs gefchiedt»

Al wienGodt fterkte en kragt en vi^ysheid heeftgegeevcu
Met tyd'lyk goed verzien om eerlyk van te leeven

,

Die regte Leeden zyn der Chrillelyke Kerk

,

Zyn doorGods vi^oord verplicht tot dit zo heilzaam werk;
Maar die den overvloed, door 's Heilands milden zeegen.
Van tyd'lyk goed , hier in dit loopperk heeft verkreeg^n

,

En deezen zeegen tot een weig'rende oorzaak ftelt

,

Alsdaartemagtigtoe, doorRykdom, goed en geld,
Die is op alle wys ondankbaar , en ook fchuldig

C Aan
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Aan fmaad der Armen , in hun Haat nochtans geduldig.

Zy zyn het ruim genot onwaardig van hun goed

,

Wyl zy met meerder lull en op een ruimer voet

,

Tot dankbaarheid aan Godt , van veele zorg ontflagen,

Hier voor Gods Heiligen dan konden lorge dragen.

Doch 'k laate eenyder die zich hier aan fchnldig kent

In weezen , tot Godt eens huan' hooge harten wendt

,

En buigtze tot zyn' dienll , zyn Wet en zuiv're Weegen

,

Daar troofl: en biyfchapja de Hemel, wordt verkreegen.
• Noch fchandelyker is 't (6 liefdelooze tyd ! )

Datge uit verachting 't werk van deze dienften mydt

,

Niet denkende dat Godt zal zynverfmaders wreeken,
En flraffen die veracht van Jezus Kerke fpreeken

,

Als eens de bange nood hen op die lippen ftaat

,

Waar uit zo menig fchimp op 't w^erk der liefde gaat.

Wel zalig zullen zy , hier tegen , namaals weezen ^

Die Heiland Jezus in zyn' Heiligen gepreezen
,

Steeds dienen in 't Geloof: zy zaam'len 't hoogde goed,
Dat's Vreedevoordezicl en een geruft gemoed ;

Zy mogen hier in laft en arbeid tranen zaayen

,

Maar zullen namaals daar van heil'ge vruchten maayen.
Gelukkig zynze die Godt roept tot zulk een werk

,

En ftelt door zyne gunft in dit gewigtig perk
,

Die in de liefde en hoop en in een vaft vertrouwen

,

Op Gods onwrikb're macht deKerk vanChriftus bouwen,
En hem hier dienen in een nederigen geeft

,

Voor laft , voor arbeid noch bekommering bevreeft.

Zy zullen als hen 't vleefch op aarde heeft begeeven

,

Gezaligt enbcvrydt van zorgen , eeuwig leeven

,

En zingen Godt een lied van eindeloozen lof.

Jajuichen eeuwig in het onvergangklyk hof.

O P
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OP DE EERWAARDE

GROOTE VERGADERINGE

DER BROEDEREN

DIAKENEN
DER NEDERDUITSCHE GEREFORMEER-

DE KERKE TE AMSTELDAM.

GElyk de 2org der noefle byën

,

Het allerliefelykfte 2oet

,

't Geen hun in bloem ofkruid ontmoet,
In eenen beemd van Ickkernyen

Met lurt by een brengt , en vergaért

,

Eer zich de winter openbaart

:

Zo yvert aan het fcheeprykY
De nyvre Broederfchap , bewogen
Tot innig Chrifl'lyk meededoogen

,

Als een vereende Maatfchappy

,

Naar 't woord van Godt , hier toe geheiligt

,

Op dat rechtearmoe zy beveiligt.

C 2 Geen
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Geen laft noch arbeid , hoe volflagen

,

Schrikt hen van hunnen yver af,

Geruft op Godt , hun fteun en ftaf

,

Bereidt vrywiHig 't al te dragen

»

En voor des Heilands arme leén,

Hun kracht, met yver, te hefteen.

Niet om een ydle waereldfche eer,

Die als de rook haaft zal verdv^ynen,

Of om iets heiliger te fchynen

,

Maar om de liefde van hun Heer,
Die kracht , bekw^aamheid , luft en leven

,

Aan yder heeft om niet gegeeven.

Hier bloeit hun zorg, zo zeer ervaaren,

In deeze nutte lietdeplicht

,

En 't geen daar meer toe v^ord verrigt;

Wanneer zy hier by een vergaéren

:

Daar ieder met een rein gemoed

,

Inbrengt al zyn verzaamelt goed

:

Of naar 't beftek van hunnen Raad,
't Vergaêrde geld tot nut en voordeel

Der arme Heiligen met oordeel

Weer uitdeelt, naar de nood beftaat,

Om , tot des lyfs nooddruftigheden

,

Den voorraat loilyk te befteden

,

Voof
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Voor arm^ Weduwen en Weegen,
Van eigen onderiland ontbloot

,

Voor alles waar de zuiv're nood
Regt prangt en doet voor onheil vreezen,

Op dat hun vlyt de rampen fchut,

Door 's Hemels voorzorg onderüut.

Dus waakt hier yder, om het befl,

Voor 't onderhoud der arme leden

Van Jezus Kerke hier beneeden

,

In Liefde, Hoop, Geloof geveft,

En laat in 't licht zyn' werken fchynen

,

Daar 't ongeloof voor moet vcrdwynen.

Wie ftaat met my niet als verflagen

,

Die 't groot beitier van hen befchouwt.

En wikt het werk elk aanbetrouwt

,

Gereed dien laft met lufl te dragen

,

Tot 's naaftens nut en eer van Godt,
Dervroomen, toevlucht, fchild en lot?

Zo blinkt Godts goedheid klaarlyk uit

,

Die 't hart ontfonkt van zyn Gemeente,
Om voor het hongerig gebeente

Te deelen van hunn' aardfchen buit

:

Qp dat geen Lid ooit gae verlooren,

Van zyne Kerk Hem uitverkoren.

C3 Zo



38 OP DE EERW. GROOTE VERG,

Zo bloeit de Godsdienft uitgelegen

,

Als een Godvruchte Magiftraat,

Gelyk onze Amftels Wyze Raad,
Een toevlugt voor den nood wil wezen

,

En waakt voor deezen dierb'ren fchat

,

Tot eer van Gysbrechts oude Stad.

Zo blyft de Welvaart in het land , 1

Wanneer met Chriilelyk ontfarmen

,

De troofl: bereid wordt voor den Armen^
Waar toe men alles zamen fpant :

Zo_moet de Stad en 't Land beklyven

,

be Godsdienlt aan den Amftel blyven.

B Y-



BYSCHRIFTEN
VOOR HET

DIAKENWEES-
E N

OU D E VR OU WEN HUIS
T E

AMSTELDAM.
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Müdadigheid
, door 't leed derWeesken s teer bewoogen

,

Brengt 't ouderlooze Kind in haar Godtvruchtig huis

,

£n de afgeleefde Vrouw
, geraakt door meedcdoogen

,

Ter plaats daar ly haar vrydt voor armoés bittre kruis.
Vergelding,die haar volgt,roept datze in'sHemels hoovcn
Waar loon, voor 't goede werk, te omfangen heeft hier

booven.
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O P DE

UITMUNTENDE GEDICHTEN

VanmynEerwaarden Amptgenoot

,

DANïiÉL WILLINK,
Gemaakt, tot dienft van het Diaconie Weez-

en Oude Vrouwen Huis , in Amflcrdam.

TP\atWillink s fchrandre geeft,door yver aangedreven

In ftichtelyken rym , deplichten heeft bcfchreven

Van ty^cQ Godshuifen , aan den Amftelftroom gefticht

,

Daar Jong enOud , op t)'d , enplaats , word onderricht.

Getuigd een ieder , diemet aandachtkomt te lézen

Zyngoudeleffen, voor de droeve Weeuwe en Wezen.

Ao. 1713. E. Clermont.

C s VRIN-
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VRINDELYK BERIGT
AANDEN LEESER DER STIGTELYKE EN

SOETVLOEYENDE GEDIGTEN

DOOR

DAN IE L WILLINK.
Vereert aan het DiaconieWees-Huys en Dia-

conie Oude Vrouwen Huys.

Hierlietge, Leefer, in deez' bladen

,

Veel nutte LeiTen , digtcicraden.

2y nopen de Ouderdom en Jeugd,

Te gaan op 't Padt van ware deugd

,

Waar van ge een korte fchets naar 't leeven

,

Hier vind, door Willinks pen befchreven,

En net gepaft , op elk vertrek

Der twee Gebouwen ; daar 't gebrek

,

Van Jefus Chriftus Arme leeden

,

Vervuld word, naar vereyfch, en reeden.

Denkvry, dat'sfraay! dat'snetterfnee!

Maar weet ook Leefer j 't raakt u mee.

J. DüSART.
HET



B Y S C H R I F T E N. 4j

HET
DIAKEN-

W E E S H U I S
TE AMSTELDAM,

OP vafte gronden mag men 't ^Waar gevaarte bouwen

;

Op fterke zuilen 't dak van 't groot gebouw vertrou-

Maar ik ruft op een reeks van maften uit het woudt ,(wen;

Den modderigen grond des Amftels toevertrouwt.

Oud Rome roeme op zyn uitmuntende paleizen

,

Tot wier befchouwing grooteen kleene derwaarts reizen,

Om trots , om eer , en ftaat , zo hemelhoog geftigt

:

Myn kruin, fchoonkleen, is zo gering niet dat zyzwigt
Voor breede pracht en praal. Ik huisveil: hier geen Helden,
Noch groote Vorfl:en,noch een hofftoet waard te melden,

Maar arme Kind'ren door der oud'ren vroege dood
Vantrooft, van trouwe hulp, en tydlyk goed ontbloot.

De Chriftelyke Liefde en innig Mededogen
Bewaaken deze plaats, door 't arme krooft bewogen.
De grond , waer op haar hoop , als op een fteenrots , ftaat,

Is 't eeuwigduurendWoord van Godt , dat nooit vergaat.

Al 't oogmerk is Godts Eer , en 't eeuwig zalig leven

Van hen , die onder haar beleidt en opzicht zweven.
Dus wie de Liefde mint , miltdadigheid en deugd,

Schenke uit zyn overvloed iets tot behoud der Jeugd-

IN



ffH BYSCHRIFTEN.;
IN DE KAMER

DER

E. BROEDEREN

DIAKENEN.
Hier waakt deBroederfchapvoor*talgemeenenut

Der arme Weeskens, die op aard' humie Ouders der-

Door milde güten van Godts voorzorg onderftut. (ven ?

Dus is voor deezefchaer , die anders droefmoeft zwerven

In kommerlyk verdriet , haar onderhoud bereit.

Hier bloeit de zorg en vlyt , met Chrift' 'yk mededogen

,

Waar door 't onnozel Kindt gevoedt wordt en geleidt y

Ja met de handom hoog tenHemel opgetogen.

Hier vind de goede heul , dekwade zyne ftraf

;

De zuiv're liefde doet hier elk om 't iev'rigft waaken

,

InhoopmetGodt, zynhulp, zyn toeverlaat, en Haf,

Ook eindelyk ten top der zaligheid te raaken.

Dit wenfcht myn hart aan al de Broeders in 't gemeen

,

Dieonvermoeithuntydvoorde Armen hierbeltcén.

I N
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IN DE KAMER
DER

E. ZUSTEREN

DIAKENESSEN.
iriler waakt het Zuftertal door trouwe ïorg bekent

,

In endelooze liefde en arbeid zonder end

,

En yvert voor de li^ en 't lyfder armeweezen

,

Voor wien het eigen huis, gemak, enruflverlaat^

Om dat der Armen nood haar teer ter harte gaat

,

Om welker welftand zy geen moeite ofarbeid vreezen.

Godtkroone, oPhebes, al uw tydverzuim en werk

,

En fterke u door zyn' Geeft in dit Godtsdienftig perk:

Hier na zult gy de vrucht van uwen arbeid lezen.

IN



4tf; B Y S C H R I F T E N.

IN DE KAMER
VAN DEN

BINNEN VADER,

VJ"Y die als Vader voor deez' Weezen zorge draagt,

En onder't wys beftier dcrChriflelyke Vad'ren

,

En wakk'reMoeders , 't groot gewigt van 't Godshuis
fchraagt

,

'^

Geen onheil moetuwdienft noch deze kind'rennad'ren.

Slae op de Weeskens een meelydend hart en oog.

Leid hen naar 't voorfchrift van uwMeefters opGods we-
gen.

Zo wagt gy vooruw dienft den zegen van om hoog

,

Zo wordt de Welvaart voor de Kinderen verkreegen.

IN
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INDEN

ARTSENYWINKEL.

't JlS niet genoeg het brood te geven a?n deWeezen

En lydende Gemcent' , die Chriftus zyne Kerk

Zo hoog beval : menmoet de Kranken ook geneeïen

,

Waar meé de Aertsheiland zelfs uitmuntte in liefdewerk.

Zo zorgt deBroederfchap,naar dit volmaakte voorbeeld

Voor keurige Artfeny ,
gemengt door menfchenkunft,

Naar eifch der kwaal, gelyk een Arts het heilzaam ©or-

deelt.

De menfch bereidt het werk, maar Godt heelt door zyn'

gun ft.

IN



48 BYSCHRIFTEN.

INDE

EETZAAL.
TTler wordt de teed're Jeugd met fpys en drank gevoed.

En na der Oud'ren dood met onderlland ontmoet.

De felle honger kan zich ryk'lyk hier verzaden.

Der Weezen Opperheer en Vader fchenkt hier 't zoet

,

Waar door het wrang verlies der Oud'ren wort geboet

,

En leidze door zyn'Geeft op liefelyke paden

:

Wanneer de fpyze , die 't gebrek der zielen heelt

,

Door's Leeraars mond,zo mild en klaar,word uitgedeelt,

Dat elkjwie opmerkt, hier kan 't Hemclfpoor bevatten.

GelukkigLand daar 't volk nooddruftcWeeskens ftreelt,

Daar nooit de zorg voor ziel oflichaams fpys verveelt.

Godtfchenk'denGeeveren,vooraardfche,hemelfchatten

1 N
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I N H E T

SCHOOL
VOOR DE

KNECHTTE S.

npvE 2org derJonglIngfchap,denMeefl'ren aanbevolen,

^"'^ Tot heilzaam onderw)'s , in Chriftelyke Scholen

,

Bloeit hier tot welftand van hetLand,vanStad, enKerk.

Daar 't ouderlooze kroofl: der arme Ledemaaten

Gevormt, wordt door de Deugd, tot vreedzame onderza-

ten.

Godt zegene den dienft des Meefters en zyn v^crk

,

En buige 't hart derjeugd naar zynen wil en wegen.

Zo wint men'sHeeren gunft , zo krygtmen 's Hemels ze-

gen.

D I N



p B Y S C H R I F T E N.

I N HE T

SCHOOL
VOOR DE

MEISJES.
VjrElukkige , dïe in uw' Ouderlooïen ftaat

^

Gelcert ,
geoeffent wordt in Chriftelyke zeden

;

Wie 'tpadjWaar langs men na den hoogenHemel gaat,

Geöpent wordt , ommet veel vrucht daar in te treden

:

Neemt uwen tyd wel waar , beftecd hem met veel vlyt

,

Eer gy dien al te laat ziet vrugteloos verloopen.

Wie eens het onderwys, 2ynjeugd, en dicrbren tyd

Verzuimt , kan die, hoe zeer befchreit, niet weder koopen^

I N



,B Y S C H R I F T E N. f i

INDE

ZIEKENKAMER,
GElukkIg weesken , heb geduld

,

Want niemant lydt 'er buiten fchuld :

De 2onde is oorzaak van het fterven

;

Bedenk eens wat gemak en goed

Gy , in uw ziekte , hier ontmoet
^

Nu gy der Oud'ren zorg moet derven.

Bedank der Weezen Vader vry,

Wiens gunft aan d'Amftel en het Y

,

Zo heerlyk blinkt in vollen luiller

,

Daar and' re Weeskens , naakt en bloot,

In ziekte
,
pyn , in fmart en nood

Vergaan, ja fmoren als in 't duilkr.

Herdenk nu al uw boos bedryf

,

Bid voor behoud van ziel en lyf.

Belooft voortaan een beter leeven.

En is het 's Hemels wet en wil

,

Dat gy zult derven , hou u ftil

,

Godt zal u 't eeuwig leven geven,

Door zynen Zoon voor elk bereid

,

Die in zyn' Naam van 't leven fcheid.

D2 IN
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INDE

SLAAPKAMER
"ITTie^ichternachtruftgeeftüorteeerft^ynbectotGodt

DerWeezen Vader,en derVroomen Schild en Lot,

De trouwde Wacht waar op men veih'g kan vernachten

,

Die ieders leed en ramp en arbeid til verzachten.

Wie by hetdaghlicht van den vroegen morgenftond

Verryft, verheffe (Irak Godts lof met hart en mond,

En laat het duifter werk der zonden fchielyk vaaren

,

Eer Godt de misdaad met de ftrafzal evenaaren.

Leert Kind'ren ! leert I ai leert ! het zy gy (laapt ofwaakt,

't Is Godt alleen die elk zyn werk voorfpoedig maakt.

I N



BYSCHRIFTEN. fj

INDEN

LINNEN-
E N

WOLLENWINKEL.

•*~pErwyl het handwerk gaat wordt yder hier gevoedt

Met zielefpy s , tot trooft van een bedroeft gemoedt.

Hier wordt de fmalle weg des Hemels breed ontvouwen.

Door V rage en Antwoord wordt elk in Godts Heilig

Woord

Met vrugt geoeffent, 't geen een Kriften recht behoort.

God ma;ik het vruchtbaar en doe elk xyn pligt onthouwen.

D3 IN
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I N H E T

BRAAYSCHOOL

f^Eïegent ïy het Huis , daar Godts onfeilbaar Woord

,

Geduurende yders werk , wordt overluit gehoort

;

Leert hier met aandagt uit; 6 Ouderlooze Kind'ren !

'

Wie in Godtsvreczewerkt , dien 2al geen onipoedt hin-

deren.

OP



B Y S C H R I F T E N. j-j-

O P H E T

DIAKEN-
OUDE VROUWEN-HUIS

TE AMSTELDAM.
STae Reizer, die om 't zoet des Amftels te befchouweii,

En op den zilv'ren vliet , langs kunftige gebouwen

,

Paleizen uit moeras zo vorll'lyk opgehaalt

,

Snelt naar het Amftelland dat ryk met vrugten praalt

;

Zie eerft dit Huis waar op de blanke vloct zal roemen

,

Waar door ook Amfteldam zich mag gezegent noemen;
Hier huilt Weldadigheid , die met een diep ontzag
Voor 't Heilig Godlyk Woord, 't hartbreekende geklag

Der Oude Vrouwen , uit een innerlyk meédoogen

,

Verhoort,en trooll:,jawarchtde traanenvanhaareoogen,
Als zy haar milde gunil: zo tederhartig toont

Aan 't volk dat onder haar befcherming zeker woont.
Dit is 't lieraad der Stad , de roem der groene boorden
Des kriftallynen Strooms , die Chriitenen bekoorden

;

De liefdepligt , waar op Godts zegenende hand
Noch mildcn voorfpoed fchenkt aan Stad en V aderland.

Dank zy den Hemel voor zyn onverdicndcn zegen

,

En Amftels Magiilraat voor 't erfhier toe verkregen

.

Gae Reizer, gae, vermeld hoe 'tHu is aand'AmllelvIoet,

Veeliionderd' Weduwen en oude Dochters * voedt.

*^465. ZoOuiïf We-
du-nen ah Bejaarde Do^»
ten,

D 4 IN



fó BYSCHRIFTEN.
IN DE KAMER

DER

E. BROEDEREN

DIAKENEN.'
T Tier lyn de Broeders , die als nyv're honigbyën

,

Het nodig onderftand uitdeelen in 't gemeen

,

Waar toe ly vlyt , verfland en kracht met luft befleén.

Ze ontzien geen ongemak , en flellen ruft ter 2yén

,

Om 'twehyn van dit Huis dat arme Vrouwen fpy ft.

Hier houdt hun zorg de vracht , uit liefde teer bewogen.

Zo bloeit Barmhartigheid met Chrift'lyk meededogen

,

Als zonder uitftel elk zyn trouwe hulp bewyft.

Het loon uws arbeids en voor 't fpillen uwer kragten

Zultgy, o Broeders, niet vergeefs hier namaals wagten.

I N
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IN DE KAMER
DER

E. ZUSTEREN

DIAKENESSEN.
./^^ odvruchteVrouwen , dieuw gaven zamen fpant

,

Om 't heil derWeduwen uit liefde teer bewogen

,

Die 's Hemels voorzorg kent,en Godts weldoende Hand,

In dit uw ftichtlyk werk , 700 klaar zietvooruwe oogen:

Hoe maale ik beftuw Deugd , uw onvermoeide Vlyt

,

Uw teed're zorg en zucht voor Oude enArmeVrouwen!

Waar in uw' yver blaakt , het ongelooften fpyt

,

Om'tkrankgeftelvan'tlyf
,
ja zielen zelfs te bouwen

!

'T is u om waereldfche eer noch achting niet te doen

,

Diehooger uitzigt hebt op 's Hemels trooft van boven

,

Van waar Godt aJ uw zorg en arbeid zal vergoén

,

Oneindig beter dan dat menfchen u hier loven.

Godt zegeneuwen raad , uw zorg en heilzaam werk

,

Tot uwer zielen trooft , tot luifter voor de Kerk.

IN



f% BYSCHRIFTEN.

IN DE KAMER

VAN DEN

BINNENVADER.

^^ Elukkig die xyn zorgop 's Heeren hulpe bouwt

,

En zonder pligtverzuim bevordert zyne zaaken.

De wacht van 't Godshuis is u , Vader , toevertrouwt

,

Om onder 't opzicht der Diakeny te waaken.

iyt de armeWeduwen eenMan en toeverlaat.
^

Wieoud en arm is moet men reukloos niet verachten

;

Wie kent zyn einde hier ;
gewis noch droever ftaat

Is voor de fmaders van Godts Armen te verwachten

:

Maar wie zachtmoedig dient , en nedrig van gemoed

,

Verwagt, voorzynenvlyt, hierna het hoogde goed.

IN
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INDE

EETZAAL.
OTokoude Vrouwen van der mannen hulp ontbloot,

Van eigen onderhoud en tyd'lyk goed verfteken

,

Wat overgrooten trooft geniet gy inuw' nood

,

Nu Godt , der Weeuwen Man,vervult alleuw gebreken.

Hier worduw beevend lyfmet onderftand ontmoet >

Daargyalwagglendeaandenvollendifch komt treeden;

Hier wordt de bange 2iel met blyden trooft gevoed

Door ftichtlyke oeff'ning en godvruchtige gebeeden.

Nuuw gehoor bezwykt,'t gezicht verflaauwt by't licht.

Uw maaiers zyn verftomt , en 's lidiaams ftylen beeven

,

Is d'allerbefte fpys , die u verfterkt en fticht

,

Het brood des Hemels , dooruw Heiland u gegeeven.

Dankt de Oppergoedheid die u , in uw' ouden ftaat

,

Met ziel en lichaams fpys zo gunftiglyk bejecgent

;

Die wakkre menfchen wekt om u met hulp en raad

Zo trouw te ontmoeten, daar Godt hunnen arbeid zegent.

Uw plicht , zo lang als gy des levens adem haalt

,

Is, datgy, voorditgoed, Godt dankbaarheid betaalt.

1 N
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INDE

ZIEKENKAMER!

DE draad des levens fchynt, oZuflers, af te loopeii

'tLicht vanuw levenslamp brand flaauw^lyk inde py{

Als 't uurglas uit is kan men op geen tyd meer hoopen

,

Dan neemt de i\q\ een plaats ver booven ons begryp.

Wie 't goede heeft betracht geniet dan 't eeuwig leeven , Il

Maar wie lyns levens kracht befteedde in zonde en kwaat

Wordt voor zyne cuveldaên ter eeuw'ge flrafgegeeven

;

Want na den dood is toch geen plaats van middelmaat.

Wat heil geniet gy dan , o afgeleefde Vrouwen

,

Nu Godt uw leevensglas eerft fchudt , eer hy het keert

,

Op dat ge in ootmoed , met een hartelyk berouwen

,

VoorHem het kwaad belydt der zonde die u deert»

Vorft Jefus (laat met zyn gezeegende armen open

,

Hy die wel eer in dood en angft der helle ging.

InHem en door Hem is 't volmaakte goed te hoopen

,

Maar buitenHem is niets
,
geen goed, geen troofllyk ding.

Valt , valt door het GeloofHem in zyn heilryke armen

,

BeveeltHem uwe ziel , omhelftHem in den dood.

Hy is der zielen trooft voor die boetvaerdig kermen;

Al wie in Jefus derft is vry voor allen nood,
NUT-
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orvlyt en arbeid wordt de weetenfchap verkreegen

:

Maar wie de wysheid mint die valt zyn Godt te voet

,

Veracht de Waereldfchat,zoekt ruft voor zyn gemoed,
jcen in 't genot van 't goed des Hemels is geleegen»
*t Gebed , door 't rein geloof in Chriflus, tot zyn Godt,
Is 't eenig middel ter verkryging van dat lot.
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NUTTIGHEID

VAN HET

CHRISTELYKGEBED.

VJElyk een Zeeman, met veel vlyt,

Wanneer hy dobbert op de baaren

,

Het waakzaam oog, metluft, altyd

Ten Hemel flaat om wel te vaaren

,

Van waar de faivre Maan hem licht,

Met al de tintelende Starren

,

Daar hy lyn gank en koers naar rigt,

Om niet in 2yn bedek te warren

;

Van waar hy voor- en tegenwind

Verwagt , en 't geen hy nodig vind.

Zo flaat een Chriflen 't oog op Godt,

Geftüdig worftlende in gebeeden,

Geruft op hem, 2yn deel en Lot,

In voorfpoed en in tegenhecden
;

't Zy dat hy fmeekt om geeftlyk goed,

Door



6i NUTTIGHEID VAN HET
Tot welvaart xyner 2iel gedreeven,

Of tot ontlading van 't gemoed

Belydt voor Godt lyn zondig keven,

En nadert in Godts eeuw'gen Zoon,

Voor 's Vaders hoogen hemcltroon.

Het ly hy voor een dreigend kwaad

Bevreeft is , 't geen 2yn ziel mogt deeren.

Het oog en hart ten Hemel Haat

En bidt zyn' Godt dit af te weeren;

Ofom het welzyn aangedaan

Zyns evennaailen , Hem zal fmeeken

't Behoud dier zielen gac te flaan,

En om verzoening der gebreekén
;

Dus oefnende zyn' Licfdeplicht,

Die hem en andre Chrift'nen fticht^

Of by zich zelven overtuigt

,

Hoe al wat goed is hier te noemen

,

Van Godt komt, en zich nederbuigt.

Om Hem te danken en te roemen,

Belydende zyn nietigheid,

Onwaardig 's Hemels milde n zegen,

En 't goede 't geen hem Godt toeleit,

Ja buiten zyn verdiend verkreegen.

Tot dankbaarheid , recht aangezet,

Te leeven naar Godts reine Wet:



CHRISTELYK GEBED. 6^

Hier in altyd by dag en nacht.

Zich oefenende ronder Kindren,

Volhardende in Geloof en kracht,

Naar 't waare voorbeeld van Godts Kind'ren

,

Verïeekert 2ynde dat hun bee

,

Gerigt naar 't woord der 2uivre waarheid,

In 's Heilands Naam, met vrucht en vree,

Zal keeren van des Hemels klaarheid,

Wyl Godt alleen vermogende is

Te fchenken elks behoudenis.

Zo wierdt een Jofeph uit ijn graf,

Zyn kerker, onverwacht ontflagen.

Daar Godt hem eer en luiflcr gaf,

In plaats van fmart, voorheen gedraagen;

Zo wierdt een Efther met haar volk

Bevrydt van Hamans fnoode ftreeken

,

Die op 2yn' kop dien duiftren wolk
Zag onverwagt , ter dood, uitbreeken;

Zo wierdt Hiskias tyd gerekt

En vyftien jaaren uitgeftrekt.

Dus 2iet men hoe de groote Godt,

Die aller ïegeningcn Ader

,

Der vroomen Schild, en fterkte en Lot,

Die nooit volpreeze Hemelvader

,

Zyn Kindren fteeds verlofïing fchenkt
'En
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En goedren meerder dan ly wenfchen

,

Hoe hy ze uit heldre beeken drenkt

,

En maakt van droeve blyde menfchen

;

En fchenkt uit volheids overvloed

,

Hun meer dan het geeifchte goed.

De vroomc Jakob bad alleen

Om fpys en lyfs nooddruftigheeden

,

Godt fckonk hem fchatten ongemeen

,

Na 2ulk een' dienfl: 200 zv^aar geleeden.

Toen Salomon om Wysheid bad

Van Godt , verkreeg hy die van boven ^

Verzelt met luiftcr , eer en fchat

,

Ver boven aller Vorften hoven :

De Welvaart en de Vree gelyk

Bloeide in zyn magtig Koninkryk.

Zachëus wenfchte zonderling

Alleen den Heiland maar te aanfchouvi^en

,

Daar hy hem ftrak in huis ontfing,

En hoorde 't Heil zyns huis ontvouwden.

Dus voer ook de geraakte man

Die om hcrftelling zyner leeden

Bad , en voort w^ierd geneezen van

Zyn zonde en ongerechtigheeden

:

Als die Melaatfche, die terflond

Naar ziel en Lichaam wierdt gezond.
t Ge-
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't Gebed verftrekt de hoop der ïicl

,

Dat blyfchap geeft en luft en leeven

:

't Beurt op , wie ftruiklend nederviel

,

Gewoon hem nieuwen moed te geeven^

Dewyl een Chriften weet gewis

Dat Godt^de dood niet 7al begeeren

Eens Zondaars , en dat Jefus is

De Voorfpraak voor die zich bekeeren:

Godts Stoel is een genadetroon

,

Om vry te nad'ren in zyn Zoon.

Men hoeft niet naa Jeruzalem

,

Als eertyds, tot den aardfchen Tempel

Te reizen , om met kracht en klem

Te bidden, binnen zynen drempel;

Wyl Chriftus zyn genadelicht

Stort in het hart der Uitverkoornen,

Waar in hy zynen Tempel fticht

Door zynen Geeft , als Nieuherboornen

:

Die Geeft , die daar het rein Gebed

Verwekt , en op hun lippen zet.

Men bidde nu ter plaats en tyd

Waar ons de Geeft noopt om te fmeeken

,

In ftiihcid of met wakkren vlyt,

Om 't geen ons hier noch mogt ontbreeken

:

Want Godt, die overal is, ziet

E Ei5
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En hoort het ïuchten ïyner KindVen,

Aan wien hy hulp en byftand biedt

Dat hen geen leet of fmarten hind'ren

:

Hy wil zelfs dat in hangen nood

De menfch hem bid, ja in den dood*

Wie is 't , die zich een Chriften noemt,

En niet verpligt vindt Godt te danken

Voor 't goed , waar in 2yn ziele roemt

,

Met zuivre hartelyke klanken :

Godt fchenkt alleen genade en gunft

Aan die geduurig daar om zugten,

Niet met een ydle woordcnkunft

,

Maar in Geloof en Hoop , de vrngten

Van zyn' aanbiddelyken Geeft

,

Waar door hy wordt gedient
,
gevreeft.

Een Chriften fchept hier door veel trooft

Dat hem de Geeft tot Godt doet fpreeken,

Waar door hy zucht op zuchten looft

Als hy zal tot den Vader fmeeken,

Om dat hy , in het nieu verbond

Door Chriftus , vryheid heeft verkrecgen

Tot Godt te gaan met hart en mond

,

Als eigen nood hem maakt verleegen,

Of legt zyn reukwerk, na 't gevaar,

Op Jeftis , als zyn dankaltaar

o Vry-
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o Vryheid ! waardig gaê te flaan,

Hoe heerelyk is uwe waarde

Die 't recht hebt om tot Godt te gaan

Om hoog in fmeeking , van der aarde.

Hoe heuglyk wordt het hart ontvonkt

Door 't vuur des Geeftes , vol genade,

Als 't met het heil des Heilands pronkt.

En flaat het dankfpoor wyflyk gade.

Godt vult den mond wieze open doet

,

o Trooftlyk woord , met heilig ïoet.

Roept, roept my aan, is 't lieflyk woord,

In 't uur van uw angftvalligheeden

:

Gywort, omenfch, van my gehoort

:

'K zal met myn byfland tot u treeden.

Wie in een vaft vertrouwen bidt ,

En in 't Geloof zyn zucht naar boovcn

Tot Godt zendt, en alleen het wit

Betragt om hem met kracht te looven

,

Verkrygt van Hem gewis een fchat

Dien 's Waerelds rond nooit recht bevat»

Verheft een Mozes zyn gebed ,

De Zee met haare holle baaren

Wordt tot een open baan gezet

,

Daar Ifrel, buiten doodsgevaaren

,

Droogvoets geruft door heenen gaat:

E 2 Bid
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Bid Samuël om donder, reegen,

Straks bralt en flort hy ruime maat.

De Zon en Maan ftaan op haar weegen

Aan 's Hemels omkring daadlyk flil

,

Als Joïua bid naar Godts wil.

Door 't rein gebed tot Godt geflrekt

Zyn veele kieken voort geneezen,

De Dooden uit het graf verwekt

,

En als op nieu voor 't oog verreezen

;

Elias bidt om droogte , 't wordt

Van Godt hem gunftiglyk gegeeven

;

Bid hy om reegen , daadlyk flort

\ De plas , door 't gantfche land gedreeven.

'T is wis dat een rechtvaerdig Man
Door bidden veel uitwerken kan.

Door 't rein Gebed fchenkt ons de Heer

Een fchat van 's Hemels zegeningen

:

Het geeftlyk goed , in waarde meer

Dan alle tydelyke dingen

;

Geloove, Liefde en vafte Hoop

En 't geen een Chriften kan bekooren

Om zynen verd'ren levensloop,

Te (tieren als op nieu herbooren,

Tot eer van Godt, door wien hy leeft

^

Die hem den geeft tot bidden geeft.

Vol-
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Volhardt, ó Chriil'nen, in 't gebed,

In Dankbaarheid , voor 2eegeningen

,

Gerigt naar 's Heeren Woord en Wet

,

't Voortreflykfte aller goede dingen

;

Beleidt, beleidt uw nietigheid,

\Jw boozen aart' en uw gebreeken,

In Liefde , Hoop , Geloof, bereidt

Tot Godt, de hoogde magt te fpreeken,

Erkent al 't onverdiende goed

Dat u , van Hem , om niet ontmoeto

Vertraagt nooit in dit nodigil ftuk

Van uwen Godsdienfl: uitgeleezen

,

Erkent het dierbaarfle geluk

Dat gy een Kind van Godt moogt "wecicff.

;

Maar nadert nooit als in den Zoon

Van Godt, die voor u heett geleeden,

En voor zyns Vaders Hemeltroon

Voor u noch uitftort zyn gebeeden

,

Ey ftiert uw zuchten onbevreeft

,

Tot Godt,gemoedigt door zyn Gecfl..

Tot datge eens uit dit aardfche perk

Verreezen hem volmaakt zult looven

Ver boovcn lucht en 's Hemels zwerk,

Voor 's Vaders Hemeltroon hier booven,

Waar voor veel duizenden te zaam

,

E 3
Op.
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Oprechte en ongeveinsde ïielen

,

Den nooit genoeg volpreezen Naam
Van Godt, daar zy ter nederknielen

,

Toejuichen met veel vreugd en Eer,

Als den drieënen Godt en Heer.

DE
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Ciaiat: V^ 16. iy.

ÉenChriftenfnelt met lufl, in weerwil van den Nyd,
Door 't aardfche enweeligpadXfchoonwelluftïnet haar

vrinden

,

begeerte en Rykdom , hem hier trachten te verblinden
,)

Door's Heeren Geeft verligt,naar booven tot haar fpyt.

Godt zendt zyn Englen om de zynen te geleiden

Naa 't nieuw Jeruf'lemom daar eeuwig te verbeiden.
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WANDEL.
Vy Wandelaar die langs het veld

Op lieffelyke paén ïult treeden,

Op bos-en boomfieraad geftelt

En op der hoven lieftykheeden

,

Verlieft op het bekoorlyk 2oet,

Van aangenaamc lekkcrnyen,

Die de aardfche 2innen , met haar goed

,

Voldoen , verkwikken en vcrblyén

,

En vol verwondring aangedaan

Elk voor haar fchoonte (lil doen flaan

:

Al 't geen uw naau doorfnufflend oog

Befchout, lal ons naar boven wyzen,

Om Godt den Schepper, die om hoog

Gezeeten is, met luft te pryzcn;

Die al de wondren , die gy i'ict

Met lo veel glans en luider praalen,

Gefchapen heeft uit enkel niet

,

Op dat de menfch ion voedsel haaien

Uit Vee, uit Boom uit Veldgewas,

En uit den ftillen Waterplas.

E 4 zy
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2y noopen ons , met luft en vreugd

,

Te wandlen op de zuivre weegen

Der hartverkwilckelyke deugd

,

Daar 2-ielevoedzel is geleegen,

Daar al wie in het zuiver ligt

Van Jcfus wandelt , voort gedreeven
^

Door zynen Geert , geheel verplicht

Wordt om naar zyne Wet te leeven

,

Waar van het eind het leeven is

Bevrydt van helfche duifternis

:

Van duifternis , die 't ganfche hart

Van al wie na den vleefche wandelt

In hangen fchrik en angft verwart

,

Waar in men vuile welluft handelt,

En zondige begeerte voedt

;

Daar, daar men in den drek der zonden,

Gelyk een zwyn in de aarde wroet.

En aan zyn fnooden luft gebonden

Zich haart naar 't einde , daar 't verderf

Verftrekt dier Wandclaeren erf.

Maar hy wie op des levens pad

Steeds wandelt in opregtigheedcn

,

Alwaar de vreugde 't hart omvat

Van al wie op dit heilfpoor treeden,

Die werd door Godts genade en Geeft,

Wel
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Wel veilig langs die xuivre weegen

,

Steeds voortgeftiert, om onbevreeft

,

Daar 's Hemels hcilkroon is geleegen

,

Tc fpoeden in den aerdfchen loop,

Naa 't end in een onkreukbre Hoop

Hy ziet naa vleefch noch welluft om,

En laat zich door geen fehyn verleiden,

Hy kent de Waereld met haar mom,
En fchuv/t die, daar van af gefcheiden

,

Ziet naa geen ydele eer noch ftaat

,

Naa weelde , noch onzeekre fchatten

;

Maar houdt het padt, waar langs hy gaat

'

Om 't eeuwig welzyn te bevatten

,

In eenen nooit volpreezen ftand

Van ^s Heemels heilig Vaderland.

Hier heeft een Henoch met 2yn Godt',

't Doorluchtig voorbeeld aller vroomen

,

Ook in den Geeft gewandelt, tot

Hy eens van hier wierdt opgenoomen.

Hier heeft een Noach , lo opregt

,

En 20 rechtvacrdig in 2yn' handel,

In 's Hemels vreeze ook aangelegt

Zyn onberouwelyken Wandel.

Dit is het fpoor 't geen Abraham

,

Geruft in Godt , fteeds voor zich nam.

E s Die
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Dit is de weg , die 't heilig woord,

Zal aan Godts Kind'ren duidlyk leeren,

Om fteeds te wandlen als *t behoort

Naar zulk een rigtfnoer , Hem ter eeren.

Dit is 't geen Godt aan Ifraël

Vermanen liet , om laijgs die paden

Zich vroom te dragen , om zich wel

Met al het goede te verladen,

Daar zy geleid zyn in het Land

,

Van hun verloszing 't onderpand.

Maar hy wiens hart zich zelfs verlieft

In 't kwaaddoen, wars van 's Heeren wegen,

Die 't kwaade en flinkfche pad verkieft

,

Tot de aardfche lullen meer geneegen,

Stelt zich geheel ten doel, en bloot,

Voor al de afgryflykfte gevaaren

,

En voor den allernaarften nood ,'

Die hem zal eeuwig onheil baaren.

Ja voor al 't helfch en doods gewelt

Dat op de afwykende is geftelt.

Al wie dan Jefus voor zyn Heer,

En zyn VerlofTer, zal belyden.

Die moet ook wandlen tot zyn eer

,

Ja zelfs zyn eigen vlees beftryden;

Verzekert zynde dat geen vloek ,

Nog
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Nog 'geen verdoenmis hem 2al fchaden

,

Wanneer hy naar Godts heilig boek,

En 2uiv're Wet , op 's Hemels paden,

In 't rein Geloove, naar den geeft,

Zal wandlen voor geen ramp bevreeft.

Een Chriften wandie by den dag

Vroom , eerlyk , buiten brafTeryen

,

En dronkenfchap , al kwaad bejag

Der zonden , dat de ikl doet lyén.

Hy wandele als een kind van 't licht

En wyflyk naar Godts welbehagen

,

Godt en 2yn eevenmenfch verpligt

Een reine liefde toe te draagen

,

De Roeping waardig , daar hy meê

Geroepen is tot xuivre vree.

Dit is de blyfchap , dit 's de luft

Van alle Godts verkoorne Kindren ;

Dit is het fpoor der waare ruft
,

Daar hen geen onruft ooit zal hindren

;

Dit is het teeken of de menfch

,

Door 's Heeren Geeft , in 's Hemels klaarheid,

Zo is verligt dat hy naar wenfch

Reeds wandelt op dien weg der waarheid,

Gelyk een nieugeboore kind

Dat in zyn Godt het alles vind.
O
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O hoe gelukkig is de Man

Die zich niet op den weg der boo2en

,

iNoch in het ydel raadgefpan

Der onbezonne goddeloozen,

Begeeft maar voor hunn' paden gruwt

,

En met veel luft zich Godts geboden

Steeds onderwerpt : die 't kwaaddoen fchuwt,

En zelfs de Waereld is ontvloden

,

Die hier wordt door Godts Geeft geleidt

Op 't fpoor door Jefus hem bereidt

!

Hy zal gelyk een boom, geplant

Aan kriftallyne Waterbeeken

,

Zeer heerlyk bloeien in dien fland

,

En zynen kruin ten hemel fleeken

;

Alwaar geen ftorm van tegenfpoed

Hem ooit zal zyne vrugt ontrooven

,

Veel min beneem.en 't Heilryk goed

Dat hem zyn hoop hier zal belooven

,

Maar prykcn , door des Hemels bron

Bcfproeit , als op den Libanon.

Wie dus op 's Waerelds gladde baan

Te wandlen tragt, zal ondervinden

• Hoe hem Godts voorzorg gaê zal Haan

,

In 't geen hy zich zal onderwinden,

En 's Hemels zegenende goed
Ho<
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Hoe langs hoe meerder duidlyk merken,

't Geen hem (leeds volgt waar hy zyn voet

Stelt om ^yn Godtsvrugt uit te vlerken,

En hem uit allen ramp en nood

Doen rukken, ja xelfs uit den dood.

Tot dat hy *t leven, hier to waard

,

Eens in den Naam en vrees des Heeren

Heeft afgelegt , tot Godt uit de aard

Hem opwekt, om op nicu hem te eeren

In beeter leeven toebereid,'

't Geen van verderf«n fterflykheeden

Bevrydt is en verganklykheit.

Voor al wie op dat Hcilfpoor treeden,

Die Hy 2al uit het nietig ftof

Op voeren in het hemels Hof.

CHRIS-
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CHRISTELYKE
ZEEDEDICHTEN.
DE WAERELD WORDT BESCHREIT
VANDIE'ER KOMT OF SCHEIDT.

Schrei vry elendig Kmd

,

Daar u Natuur ontbindt,

Uit zondig 2aad gebooren;
't Geen ge in de Waereld vind

Is ydelheid en wind

,

Die 't oog vervult en de ooren.
Dit droevig traanendal,

Onnoofle v^^ichtje, zal

U door den tyd eerft keren.
Dat al het zoet en mal
Der Waereld, is als gal.

Ja bitter te vertceren

;

Uv^^e Ouders zyn verblydt

Dat gy gebooren zyt,

Maar gy , gy moogt wel fchreien

,

Om 't kwaad , de fmart en fpyt,

Die gy op uwen tyd

Te wagtcn hebt voor 't fcheién,

Wanneer die dag verfchynt

Daar 't leven op verdwynt
Dat gy nu hebt ontfangen

;

Die 't lichaam fmart en pynt

,

Door ziekte als ondermynt,
En u op 't naauft zal prangen

;

Daa
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Dan fchreit men weer om 't uur
't Geen 't vleefch lo bang, en zuur

Valt, als men eens moet fterven;

Dus is hier niets, hoe duur

,
Ons leven is, als 't vuur

Der droeve fmarten te erven.

Hier v^ordt de dag befchreit

Die ons ter Waereld leidt

,

Gints hoort men 't uur bew^eenen
't Geen ons van daar weer fcheidt.

Dus is hier niets bereidt

Als klagen, zuchten, fteenen.

Wat is de Menfch ! helaas \

Een Worm , een nietig aas

,

Vol zwakheid en gebreeken !

Hoe meenich fpeelt den baas

In wulpsheid , en geraas

,

En goddelooze ftreeken

!

Gelukkig die met vrucht

Al 't ondermaanfch genucht

Zal naar zyn' aert bevatten

,

Die 's Waerelds doen voor klucht ,.

Voor dwaasheid, zot gerucht,

Kan naar de waarheid fchatten

;

Die 't zielsgenoegen kuft

,

Die 't vuur der driften bluft ^

En zoekt den fchat hier boven

;

Die arbeid en die ruft

Tot eer van Godt , met luft

Om eeuwigHem te looven.

GODTS
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GODTS WOORD DE GROOTSTE SCHAT,
DIEN 'T WAAR GENOEGEN VAT.

HOe mag de fterveling lo woelen
Waar buit of winti te haaien is ?

Den Waereldfchat , daar veele opdoelen

,

Acht elk voor zyn behoudenis.

Hierom wordt onvermoeid geftrecden.

Gewerkt, gewurmt, gedraaft, gezwoegt^
Veel zuur, veel fmart, veel fmaad geleeden,

Als of die buit het all' vernoegd.
Doch daar men 's Hemels ryke fchatten.

Het onwaardeerbaar duurzaam goet.

Een Rykdom door geen brein te vatten,

Die 't hart vernoegt en zielen voedt,

Voor niet te koop veilt, of wil geeven,
Daar komt, maarfchoorvoets, Hechts een ded.

Keert menfchen ! keert , gy die het leeven

Bemint, voor eeuwig en geheel;

Houdt op als mollen hier te vroeten
In aardfche kluiten, niet geëert:

Godts woord zal uw gebrek verzoeten.

O Aardfche wormen keert , ai keert

,

Veel beeter wordt u aangebooden
;

Vergaart , vergaart den Hemelfchat

,

Den Rykdom die uw ziel van nooden
Heeft , eer het naberouw u vat.

Maar ach wie draalt hier noch te kieken
Het allerhoogltc goed om niet

,

Een goed 't geen nooit is te verliezen

By die zyn waarde recht beziet;

F Een
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Een goed dat weggelegt is te erven

Voor een verflagen geeft en hart,

Ja ('t geen nooit goud doet) na het ftervcn

Doet leven, buiten pyn en fmart.

GOEDE LESSEN VOOR DE JEUGD
HELPEN HAAR OP 'T SPOOR DER DEUGD.

GElyk een zuivre grond veel diftelen en bloemen,

En weiig onkruid draagt, in akkers onbeploegt,

En dus zyn vruchtb'rcn aart toont waardig om te roemen,

En niet onnut te zyn in 's waerelds rond gevoegt:

Zo is de menich ook in zyn grond en aart te merken

,

'tNatuiireiykverftand peinft, overweegt en denkt

En toont in 't openbaar , door uiterlyke werken

,

Zyn arbcidzaamen aart ,'t zy dat het ftigt ofkrenkt.(tcn,

Maar wordt de grond bebouwt verzien met zaad en plan-

Het zy tot hOf(ieraad ot voordeel aangelegt

,

\^oldoet hy 's Bouhecrs wit , draagt vrugt aan alle kanten,

En toont het eind waar om al 't werk is aangeregt.

Zo zal de opvoeding ook den menfch vanjongs gewennen
Door Cnriftlyk onderwys en kennelyke tucht

,

Tot waare Deugd , die uit de werken is te kennen

,

Wanneer hy God en menfch tot eer leeft en met vrucht.

HET
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HET AARDSCH GERUGT VERDWYNT,
MAAR 'T KWAAD GEWEETEN PYNT.

Wie in een flilie waterplas

,

Zo helder als kriilal of glas

,

Werpt onverwagt een zwaarte neer,

Onriielt itraks het geruiie meer,
En jaagt den modder uit den grond,

En 't geen zich daar verborgen vondt;
Maar is de zwaarte neérgedaalt.

Men ziet hoe 't nat wéér ruil: behaalt,

En Haat allengskens miinder kring,

Tot het zyn eerlle ruit beving.

Zo is het met het eerli gerugt

Der aardfche zaaken, ernlt of klugt ,

Die 't ganfche volk te zamen dryft,

Daar yder op zyn praatüoel blyft.

Tot dat de zaak is uitgepraat.

En elk weer naa zyn huis toe gaat,

Zo dat men endlyk niemant ziet,

En 't wordt als was het nooit geichiedt*

Maar 't zondig en bedertiyk kwaad

,

Waar van 't gerugt wel overgaat

,

Blyft in het fchuldboek voor den Heer
Om elk te regten tot zyn eer.

Tot eens die groote dag verfchynt.

Waar voor de iiielle tyd verdwynt

,

Die alles llelt in helder ligt

Het geen de menich hier heeft verrigt,

Als 't goed zal over 't goeddoen gaan,

En 't kwaad verdiende Itraf ontvaan.

F 2 HET
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HET MENSCHELYKE LEEVEN
WORDT ALS DE ZEE GEDREEVEN.

Gclyk de Zee haar nat ten hemel werpt en fmyt(kr
Doorllormwindaangevoert, daarzeyflyk loeit t

En haare golven (lort als in des afgronds poelen

,

Daar zy met woell geluit geweldig't zamen woclen;(me'

Zo gaat het met den menfch in 's Waereldsomkrir
Als in een Oceaan en wifldzieke Zee

;

Daardcongcftadighecnhem, alsdellormen, kwellen

En zyn gcruften ftaat ontroeren en beknellen

,

Daar hy heeft de eb zo wel te wachten als den vloed

,

Terwyl hy vlytig voor de klippen waaken moet
Van Hoogmoed , Overdaad,en Wellult , fnoode zonder

En kennen over al die fchadelyke gronden. ((laa

Hoe mecnich menfch , voorzien met rykdom , hogei

Door 't wankelbaar geluk , door recht ofeigenbaat

,

Door vrinden die hem meer als anderen verhetlcn,

Houd Hand , wen hem geen ramp oftcgcnheeden treffen

Maar als de Hemel hem maar iets beneemt van dat

Hy hier bezit , 't zy eer of ffaat ofgrooten fchat

,

Dan ziet hy zynen val , met fmart te meer vergrooten

Naar maate van den rang waar uit liy is geftooten . (grond

De een wort wel haalt vei hoogt , daar de ander gaat te

't Geluk heeft hier zyn nacht,zyn dag,en morgenilond,

Gelukkig dan wivj in des Waerelds zee ten baaken

Den zuiv'ren Godsdienll kielf , en doelt dat wit te raaken

,

'tGeen zoet genoegen fchenkt,enblyfchap,rull: en vree

En hem allengskens voertm 's Hemels zaal'ge ree.

GEEN
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GEEN RAMP, NOCH LEET,
SMET 'S HEMELS KLEED.

V.erleege menfch, die fladig 't oog,
Vol vrees, llaat naar den hoogen Hemel,
Die voor den blonden regenboog

Verfchrikt, of voor het minll geweemel,
En daiilerheid van 't driftig zwerk

Bevreed , niet weet waar u te keeren
;

Wat drift baart dit onrullig werk?
Of is 't de 2org voor 's Lichaains kleêren,

6 Ja ! om 't kleed waar mee gy praalt

Schynt gy voor 's Hemels nat te vreezen

,

Op dat geen vocht zyn' glans onthaalt,

En u beneemt dus trots te weezen

;

De Spaarzaamheid is zelf een Deugd,
Want 't goed wordt door veel zorg verkreegen:

Al 't goed 't geen ons op aard verheugt

Vloeit uit Goets onverdienden zeegen.

Bedenk dan eerder , droeve ziel

,

Dat gy met fleuren zyt omhangen

;

Ach dat de Heemel u beviel

Om beter kleed van daar teontfangen,

Het eeuwigduurend Bruiloftskleed

Uws Heiiands, om in hem te praalen,

Een kleed wiens glans geen zuur, noch leet

,

Noch buy van rampen af zal haaien

;

Maar dat met meer (^ieraadcn blinkt

In feilen Itorm van tegenfpoeden

,

Als 't reine hart geen moed ontzinkt.

Maar lagt om al het aardfche woeden,
F q Ver-
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Verzeekert dat de onfaclbre fchat

,

En 't heilzaam kleed , voor hem hier boven

Bereid is , om als 't aardfche vat

Verbrooken is, zyn Godt te loven

In een volmaakt en geeftlyk kleedt,

Dat van geen fmet noch rampen w^eet.

ELK MENSCH ONTMOET
ZYN TEGENSPOED.

VJelyk een welig k reegel paard

Zyn Ruiter, die met ilerke handen
Den toom beknelt houdt, met een vaart

In 't zand w^erpt, als waar 't vry van banden

;

Gelyk een onverwagte wind
Het fchip , haaft in gewenfchte paaien

,

Met yfzelyk geluit verflindt.

Te rug dryft of doet hoop'loos dwaalen

:

Zo kan de blinde tegenfpoed

Der Waereld ook den menfch bcftrydcn,

Hoe zorgzaam hy ook is en vroed

,

Noch kan zyn welvaart hem oniglyden.

Gelukkig hy dan die den fchat

,

Den hooglicn fchat ! kan recht waarderen
,

En hem naar zyne waarde vat

;

Och kon de menfch dit eenmaal leeren

!

Alle aardfche fchat is Hechts een fchyn

,

Die 't oog der menfchen zal verblinden

,

Maar 's Hemels fchat is ryk te zyn

Jn Godt, in wien 't al is te vinden.

DAAR
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DAAR TEGENSPOED BEDROEFT
WORDT VRINDSCHxlP EERST BEPROEFT.

Te wandelt in den dag by held'ren ïonnefchyn
Vindt dat hy ook vcrzdtzal met zynTchadiiw zyn,

Ma;r als de gulde zon haar flikkerende (Iraalen

Een; ceven onder 't zwerk der wolken neer zal haaien

,

Sfaks duikt de Ichaduv/' die hem valt te volgen fcheen,

El laat den Wandelaar in eenzaamheid alleen.

Dusv'olgt het volk den Mandie vrolyk wordt befcheencii

Doa galden voorfpoed^maar naau is die zon verdweenen
0:''t keert hem lafden nek en fchuwt hem als de dood.
Wc ecril: gevolgt wicrdt ziet zich van gevolg ontbloot,

Nodt zietmen't Ichaadi) k dier befrormen lecgc Ichuuren.
De VLifche Vrindfchap kan niet als by voorfpoed diiiiren.

Door bangen tegenipoed die Man en Vrind bedroeft,

Wordt waare vrindfchap als het goud door 'c vuur be-

proeft.

WATOP DE WAERELD OOK VERGAAT,
DE DEUGD HOUDT STAND, HOE ZEER GEHAAT.

DeWolfloert op hctSchaap door honger aangeprikt;
De felle Havik daar 'tGevogeltvoor verlchrikt.

Zwerft onvermoeid ofhy in't Veld iets moge bekocmen

;

Zo loert het godloos rot op 't hoopken van de Vroomen.
Zyn fchendlufl: te onbefchaamt , randt hun gewydcii

naam
In fchyn van waarheid aan , met eoed en bloed te zaam.

'r Geweld hoe magtig zal op hunnen hals niet blyven :

De Waarheid zal bedrog, hoe loos ook, doen verdw}ynen.

VER^
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HET LEET , DAT U IS TOEGEDREVEN

,

MOET GY VERGEETEN EN VERGEEVEII,

Verhef het ingedolven vuur,

't Zal ftraks herluiken op dat uur '

En gloeyen meerder als te vooren

;

Ja Itookt een onbedagte hand
Of 2,agte v^ind het aan , ftraks brand

De gloed dien hy eerit deed verfmooren.

W anneer 'er tuiYchcn vrinden iet

Door haaft of misverftand gefchiedt,

't Geen door voorzichtigheid en reeden

Vereffent is , dan rnoetmen nooit

^ 't Geen de onluft cerfl: had opgerooit

Opheld'ren , 't baart oneenigheeden :

't Vergeeven voegt een Chrilien menfch,
Want V7ie leeft hier volmaakt naar w^enfcL

Maar 't paft ook altyd te vergeeten

:

Dit is zyn edelmodige aart

,

Waar dit niet gaat te 2aam gepaart

,

Vergeeft men niet , hoe 't ook mag heeten.

BOVEN AL WAT MAG BEHAGEN,
' STAAT DE DEUGD U NA TE JAGEN.

De Deugd duurt voor altyd. wie haar oprecht bemint,

En in haar fchoonheid vreugde en zoetgenoegen vind
Die moet onwankelbaar , door leet , door zuur en zoet

,

Haar voetfpoor volgen met een ongekreukt gemoed, (len

Want wie haar pad aftreedt raaktjammerlyk aan 't dwaa-
Vcrlieftge uw eer

, gy zult die zeldea weder halen.

TROOST
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TROOST OP ZYN TYD,
OF 'T IS VERWYT.

De trooftder wyztrn is een lieffelyke deugd (hengd

,

Diealsdefmarc noch drukt des Lyders hart ver-

Ecn plicht , ter rechter tyd noodwendig waargenoomen,
Die veele dieniten doet wanneer de linarten koomen

;

Maar als hec hartenwee , na wat verloop van tyd

,

By nagefleetenis , dan Ürektde trooft verwyt,

Ta krabt de wond wéér op by na geheel geneezen

,

En geeft ^veér reden om voor 't oude kwaad te vreezen

;

Dus haakt een zieke naar een heilzaam Medi^yn

;

Waar v oor hy fchrikt,daerna,als voor eenkwaad venyn.

DOOR T HEMELSCH GOED,
WORT ALLES ZOET.

De bal der menfchelyke zaaken
Wordt dikwils gints en weer gekaatfl,

En onverwagt van iland verplaatll,

Waar op geen ilerv'ling llaat kan maaken:
Maar 't Hemels alvernoegend goed >

't Geen nooit verandering ontmoet,
Is eeuwig duurzaam en beiiendig

;

Wie dan verkieil een zeekren itaat,

Een fchat , een goed, 't geen nooit vergaat,
Die jaag hier na, of blyve elendig.

GOE-
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GOEDE RAAD
HELPT EN BAAT.

Een goede raad is als een teug onfmaakb'ren drank

,

Die, fchoon 'er 't hart van walgt
,
gedronken tegen

dank

,

Weer lieflyk oprispt als hy wat is door gezwolgen.
Een menlch gewoon den luft van't vuile vleefch te volgen

Agt,worat hy eens beilraft en 't kvv^aad hem voorgelegt,

Met goê vermaning , 't al tot zynen hoon g«-7.egt

,

Maar door den tyd verlicht , zal hy haar nut waardccren

,

En Raad en Raadsman , eerft verworpen, dierbaar eeren.

DE VUILE VREK IC EN VULLEN KISTEN
VAN 'T GEEN WEER ANDEREN VERKWISTEN.

Een gierig menfch is als een vuil en gulzig zwyn
't Geen (leeds in de aarde wroedt, en niemant nut

kan zyn
Voor dat het vet gemeft , en 't leeven is benoomen :

Zo woelt, zo wroet de vrek in al't verganklyk goed,

Met hart en oogom laag , met een ontruft gemoed,

Zich ook niet kreunende hoc hy aan 't goed zal koomen

;

Terwy 1 hy dag en nacht niet iils van ichatten droomt

,

En onvernoegt geen ding,om die te fchraapen,fchroomt

Maar zwoegt en hygt en jaagt ter vulling zyner killen

,

Tot de onverwachte dood zyn grondeloozen lult

En 't knaagend leeven t'zaam,tot nut der vrinden,blufi:,

Diedm 't geichraaptegoed niet zelden weer verkwillen.

GEEN
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MEN VINDT GEEN ERGER STAAT,
ALS IN *T GEKOESTERD KWAAD.

Wie in het kwaad genoegen neemt

,

Is van de Deugd geheel vervreemt

,

Vcrbaftert van de goede zeeden

Ja bloot voor alle elcndighceden :

Doch de allerfnoodfte en ergÜe ftaat

,

Die alle kwaad ce boven gaat

,

Waar van geen fnooder wordt gevonden

,

Is daar men koellert zyne zonden.

HET IS GEEN EDELMOEDIG HERT
DATDOOREENRAMP VERSLAGENWERDT.

Gelyk een zeeman, door een fchipbreiik , vol van fchrik

U it groot gevaar des doods gellipt , dat oogenblik

Verzegt nooit meer zyn lyf te waageii op de baaren

,

En kort daar na weer op de zelve plaats gaat varen :

Zo wordt geen yvrig ivian door ecncn r.-mp verzet

,

Hervattende met lult 't geen hem eerll wierd belet.

Zo volgt een moedig Held,ten Ipy t der krygsorkaanen,

In't bloedig flagveld iteeds de onwinbare oorlogsvanen,

Ontziende geen gevaar van leeven , lyr en bloed ,

Om 't lieve Vaderland met ongekreukten mioed

,

Voor 't dreigende gevaar, teveirgenottefterven,(ven.

Genoegt de onwelkbrckroon van deugd en trouwe t'er-

Zo wordt een Chriikn op het waare Hem.elpad

,

Wat moeite hem ontm.oet , verzet noch afgemat

,

Maar eerder aangelpoort met m.eerder moed tefpoeden

Daar hem de kroon des Heils zal allen ramp vergoeden.

DE
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DE VUILE LASTER, LOOGEN, HAAT,
BEGRIMMEN EEN' VERHEEVEN STAAT.

Een bulderende ftorm,een' felle blikfemftraal

,

Ofzwaare donderflag. treft , met een nors onthaal,

De hoogfte kruinen van de Iteigerendc bergen

,

Daar laage heuveltjes 't gevaar gelyk als tergen

.

j. Zo doelt de bitze nyd op een' verhceven Man
,

n W aar zy haar fel gebit en flagtand zetten kan :

't Geen hoogverheeven is ftaat voor de rampen open

,

En ziet zich onverw^acht befchadigen offloopen

,

De minrte fchyn alleen van 't burgerlyke kwaad
Vermindert ilraks den glans vaneen'verheeven flaat;

Daar zo veel erger kw^aad van fchadelyker zonden

,

In minder Itaaten wordt als ongemerkt gevonden

;

By mindren daar men vind hoe 't allerergfte dier

Het meeft gewoel maakt en het allerfnoodÜ gezwier.

Laat elk vry.eer zyn tong een man tot eer verheeveii (ven

Te roekloos laakt en doemt , eerft't geen hy heeft bedree-

Zelfs onderzoeken met een naau doordringend oog

,

Hoe eige drift hem neigt en eertyds ook bewoog.
Wieeerft zich zelfs beziet beftraft niet licht een ander

,

De zuivre liefde eifcht fteedts hoogachting voor elkander.

Een die rechtmatig is verhoogt, dient onderfchraagt

In 't wigtig werk , en nooit benydt , maar wel beklaagt.

ZIEL
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ZIEL BEWAART,
AL GESPAART.

Een zieke zwelgt, metvlyt, onfmaakelykedranken,
Hoe zeer hem'tharte \valgt:zo ipeenen zich dekrankeii

Van zwaare fpys en drank , wel eer hun tydverdryf

,

Om 't leven hen zo waard; om*tkleenltelidaan 't lyf

Te houden , zal men vlym en gloeiend llaal verdraagen

,

Uit vreeze dat het kwaad het lyfmogt verder knaagen.

Dus ondergaat men 't al om 't geen het ftertiyk deel

Betreft, in zynekragt te houden en geheel

:

Maar om 't behoud der ziel , daar 't al aan is geleegen

,

Zal meniJ zy n gedrag , hoe fnood , niet overweegen

,

V^eel m.inder fcheiden van zyn' vleefchelyken luit

,

Waar door hy 't zielverdert verwelkomt , en als kuit

,

Terwyl het boos bederfallengskens aan zal wallen

,

En tot zyn onheil hem, eer hy het weet, verraüèn;

Jamaken dat hy is
,
gelyk een ruwe gaft

Die in de woefte zee llaapt op den top der maft.

Een Chrilten waakt met vlyt voor alle zielsgevaaren

,

En tart de dood ,
geruit dat Godt hem zal bewaaren.

GEEN VASTER PAAREN,
ALS DOOR DE JAAREN.

jCLcn tcngre loot eerft op een' groenen (tam geënt y

Waait door den minlicn wind ook lichtclyk ter neder

:

Doch vat zy hem in 't end, en wort aan hem gewent,
Zo fcheidt geen woclle buy hun t'zaamvereenig weder

:

Dus kan de minlte ramp de nieuverbonde trouw
En groene liefde door een norllè buy verftooren

,

Maar door den tyd gerypt kreukt tegenlpoet noch rouw
't \'erecnde paar zo zoet als tot malkaêr gebooren.

T E



P4 CHRISTELYKE
TE VEEL ZOETS WALGT.

Gelyk een Paerd, hard in den bek,

Niet naar gebit noch fpooren luiftert,

Maar, rnet 7yn kop trots in den nek.
Hem tracht t'ontloopen die het kluiflert

,

En zomtyts met een' loflen toom,
Ün leyzeel op de lange maanen

,

Gedwee en ftil ibat, zonder fchroom:
Zo leeven 's waereids onderdaanen
Misnoegt, onruftig in hun' ftaat.

Steeds hygende naar meerder vryheid

En ruimer luften, om het kwaad
Der zielen te oeff'nen met meer blyheid.

En heeft die lull eens al het geen
Daar zy na haakten, vry genooten,
Dan ziet men hoe zy in 't gemeen,
Geiyk de zeug den trog omitooten.

HOOGMOED KOMTVOORDENVAL
Gezwichte zeilen ftaan 't geweld der flormen uit

;

Wie ' t zeil in top haalt biytt in.'t bulderend geluit.

Een Ipeelfchuit , tocgerull alleen te fpeelen vaaren

,

Is niet beveiligt voor 't geweld der woefte baaren.

Wie opgevoedt is in een' BurgerJyken (laat

,

Door d'Ouderen gewent aan eerb're middelmaat

,

Moet zich niet te onbedacht tot grooter Haat verhoogcn

;

De minfte tegenipoed Ikit hem 't gevaar voor oogen.
De ligte kurk , aan 't net gebonden , zwemt en dryft.

Dus ziet men dat een man, dienedrigis, beklyft,

Terwy 1 de Hoogmoet valt met al zyn ydie vonden

,

Gelyk het zwaare loot aan 's ViÜchers wand gebonden.
Hy breekt een' arm or been die valt van hoogen top

.

Die laag by d'aardc valt , ftaatlchielyk weder op.



Psalm XXXIl. 9

Weeft niet gelyk een paerd
,

gelyk een Muyleeïel

,

. elk geen verllana en heeft , welkers muy 1 men breidelt

Mettoom ea gebit , op dattet tot u niet en genaaken.





ZEEDEDICHTEN. pf

WANDELT IN HET LIGT.

De Zon befchynt met haar verkwikkelyke flraalen

De hoogc bergen, 't veld , de heuvelen, endaalen , -

En deelt dus ryklyk meê haar alverkwikkend licht

,

A en al wat bloot legt voor haar koefterend gezicht.

Maar diepe hooien en onvruchtbare fpelonken

,

Voor haar verborgen en in duiilernis gezonken

,

Genieten nooit dat licht , der ftraalen heerlykheid

,

Die zy langs vruchtbaar Land en geur'ge beemden fpreit.

Dus w^ie zyn ziel bemint , en tracht naar 't geeftlyk leeven,

Moet zich in 't openbaar ter Heiige plaats begeeven

,

Daar 't geeÜlyk Zonnelicht de zuivre kerk befchynt

,

Door wiens gewenfchten glans der zonden nagt ver-

dwynt.

EExN REGT BEKEERDE STAAT
VERSCHRIKT VOOR 'T MINSTE KWAAD.

W!
'Ie uit het ziekbed is geraakt

,

En bitt'remengeldranken laakt

,

Haatzelfs de kroes waar in de teug hem wierd gefchonken:
Zo is een 's recht bekeerden aart

Steeds voor den minften fchyn vervaart

,

Van 't hei loos kwaad , waarin hy zorgloos lag teronken

;

Al 't eer/l: en onbedachte zoet

Smaakt hem als gal en enkel roet

:

Hy fchuwt de plaats zelts daar hy koefterdezynïonden.
Wie niet v oor de eerfte midd'len vreeft

,

Waar door hy is verftrikt geweefl:

Heeft nog niet afgelegt den lufctot fnoode vonden.

D E
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HIER LEERT HET KLEENE VOGELNEST
DEROUDRENPLICHTEN KIND'REN BEST,

^^le hoe het vlugge pluimgediert

,

JL^Uat op zynlhelie wieken zwiert.
Door liefde tot het jonge neft

Al heen en weer zwertt oni het beil,

Ur pikt en peutert niet zyn bek
Het aas, van Üraat, van paal of hek,
Voor 't jonge goed, dat greetig hapt
En met de tengre vlerkjes klapt,

Gantfch vrolyk om dit kleen gewin.
Hiervinde ik deeze leering in.

Dat menfchen van ontaart gemoet
Veel nimmer zyn als 't pluimgebroet,

En dikwils voor hun jeugdig krooft

Niet zorgen tot hun nut en trooit,

Al even eens , als waar 't 'er niet.

Mogt yder wie dit neftje ziet

Tot zynen pligt zyn aangedaan.

Gewis men zag 't 'er anders gaan.

DE DEUGD STAAT NOOIT VERLEEGEN,
MAAR SNELT DOOR ALLE WEEGEN.

De Deugd mag hier veragting lyden.

Maar blinkt in des te meerder eer.

Als de ontrouw haar tracht te beflryden

Buigt zy zich voor geen goud ter neer

,

Maar fnclt door ongebaande weegen
En volgt haar oogmerk fteeds met lufl

,

Tot datzy eindlyk heeft vcrkreegen

Het ziels genoegen, vreede en ruft.

D E
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Proverb: XXII. 6.

'Leert den jongen de eerfte beginfelen nae den eyfch

iswegs, als hy ook oudtwl geworden zyn, enzalhy
r van niet afwyken.
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DE ZANG VERLICHT,
VERHEUGT OF STICHT.

De Zang 2al bange 2org ofarbeid zeer verlichten

,

En doet met meerder vreugd beyv'rcn yders plichten,

't Is orde Hemel haar tot zachtheid heeft geftelt

,

Als zy de zinnen ftreelt met liefFelyk geweld.

De trouwe Harder , op een heuveltje gezeeten

By'twolh'g vee, kan zyn geleeden fmartvergeeten;

Ofleunendeopzynllaf, daar hy een vrolyk lied

Aanheft , en zich omringt van al zyn rykdom ziet

,

Bevryd van Stads gew^oel en zeebekommcrniilen

,

Als hy veel licht zyn ftaat den veiligften zal giifen

;

De nyv're Schipper zingt geboogen in den lyn

,

Op wal en kay , als Üroom en winden tegen zyn , (ken:

Daar hy 'tgelaaden fchip Üapvoets mee voort moet trek-

De flagder riemen fchynt des roeyers zang te wekken

,

Die klievende door 't nat zyn caaye ritmen trekt

,

Terwy 1 de zang zyn werk al s tot een fpoorflag lirekt

;

Zo zingt een rappe galt aan 't rad geftelt te draayen

;

Met zang weet op 't getouw de weever zich te paayen

,

En de arbeidzame boer, die 't land doorfpit ofploegt,
Al fteekt de zon hem , is met flegten zang vernoegt

;

Dus kan de zoete zang des menfchen hart ontwaaken

;

Maar klaaglyk is't misbruik 't geen veele daar van maKen.
De zoete zang blyft in zich zelfs fteeds onbefmet,
De onkuyfchtid zy vervloekt dieze op haar' toonen zet

,

En dus haar , tot een vreugd en nut gebruik gefchaapen

,

Zo fchandelyk misbruykt met ongebonde knaapen.

G LANK«
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LANKZAAMWORDMETWEINIGKRACHT
LASTIG WERK TEN EIND' GEBRACHT.

Een kromme tak laat zich allengskens rechter buigen

,

En 't rechtgekloofde hout tot fcheeve en kromme dui-

gen :

Een moeyelyke 2aak dient xacht.en teer beftiert

,

Waar eens Voorzichtigheid den zachten teugel viert^

Daar zietmen zelden iets, hoe wichtig ook, miflukken :

Het ruv/ geweld knapt wel een teng're loot aan Hukken.
Een rappe zwemmer , die voor vloed en ftroom afdryft

,

Raakt over 't nat , v/aar in die tegens ty zwemt blyft.

Men zceke omzichtig d?:i naar de eygenfchap dier zaaken,

Wiens düiiierheclen ons veel werks en moeiten maaken

,

En kecre allengs die naar hun eigenfchap en kracht.

Zo word een lailig werk met lull ten eind gebracht.

HET GEESTELYKE LEEVEN
IS AAN DE ZIEL GEGEEVEN.

A,J wie met aandacht eens een dooden menfch be-

fchouwt,
Ziet wel datd'armen, 't hoofd, de voeten en deleeden

,

Eens mienfchen zyn, maar door de dood verflyft , ver-

kondt ;

Dus wordt een zondaar , in zyne ongeregtigheeden

,

Met recht geieekcn by het levenlooze lyk

,

Vermits hy is vcrvreemt van 't waare en geeftlyk leeven ,,

En zyn beweeging maar alleen verflrekt een blyk

Zyns dierlyk leeven,hem met beetien t'zaam gegeeven.

Wie dan bevreeft is voor de fchrikkelyke dood,

Haar yfzelyk gevolg ind'allerlaaften nood

,

Zoek haar geweld in tyds tot zyn behoud te ontvlugten

Eer dat de wroeginghem in eeuwigheid doet zugten.
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'T GEEN SCHYNT,
VERDWYNT.

t ±S lichtiii voorfpoedmetden naamvandengdtepraa-
Zo lang geen tcgenfpoed

,
geen goud oflull:;verzoekt.

Wie dan zyn hart en ziel houdt binnen haare paaien
Is waardig eeuwig op haar' rol te zyn geboekt.

De Deugd , die onbekcnt in voorfpoed zit vergeeten

,

Vertoont zich middagklaar in rampen tegenlpoed.

Op dezen toet (leen word zy goed ofkwaad geheeten

,

Is haar waardy oprecht , zo deelt zy ook haar zoet

,

Zo niet, verftuift zy als debleekverllorveblaéren,

In overrypen herftl
,
gedreeven door den wind,

Als leegc halmen van gezengde koorenaaren

:

Een menfch bedriegt zich heel , die niet dan fchyn bemint.

DE TYD
VERSLYT.

Gelyk de Zuidewind by zwoelen lentetyd (flyt:

Allengs de fneeuw verfmelt en zelfs de ys-fchotten
Zo doet de zachte ruft geleedc fmart vergeeten

,

En wederwaardigheid met al haar raauw geweld. :

Een buy van rampen op een huis ofman ge velt

,

Word door Godts voorzorg en den fnellen tyd verflecten;

Offchoon de Waereld met haar bitterheeden woedt

,

Geen ftaat,hoc erg hier,ofzy fchenkt een fmaaklyk zoet
Aan een die Godt vrecft en behoud een rein geweeten.

Q 1 NA
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NA ARBEID RUST.

Gelyk een krygsman wordt , op een vermeeftert veld

,

Voor zya klockhartigheid , ter rufle neer geflelt

;

Zomageennaerlb'gMan, door veel zorgvuldigheeden, -

Tot hoogen ouderdom geraakt, zyn' tyd befleedcn

In kcniinerlooze ruft , en met een vry gemoed
Gebruyken tot zyn dienft zyn 2uur gew^onnen goed

:

GELD STOPT GEEN GIERIGHEID.

Een Gierigaart is fteeds geftelt

Op zielloos goud , op 't blinde geld,

Door recht verkreegen ot geweld.

Ik fchat hem met lyn grootfte gaven,

Als een met waterzuchc gekwelt.

Die naar verboode dranken helt

,

En drinkende noch meerder zwelt

,

En minder 't dorftig hart kan laaven.

Geenlchat, hoeryk hier opgeleid ,

Geen goud , ftopt vrekke gierigheid.

WACHT U VOOR 'T EERSTE KWAAD.

Een 's menfchen goede naam , door een oprecht verwy

t

Bekladr,is als een glas't geen,eerft gefcheurt,haaft fplyt.

Ofals een iierlyk kleed , waar in de minlte fcheur

Geraakt , ligt hegt , en ryt van een gelyk een fleur.

De minfte misïïag,daar een Man wordt op bevonden,
Gepaart met de eerfte blaam helpt zynen lofte gronden.

DAAR
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DAAR KROMME HANDEN VATTEN,
DAAR DUUREN ZELDEN SCHATTEN.

Gelyk een hevig vuur al zachtj es wordt gedooft
En 't lankzaani plukken zelfs een fwaan van pluim

berooft

;

Zo wordt een machtig man , voorzien met veele fchatten,

Daar handen in zyn goed als fcherpe haaken vatten

,

Allengskens kaal eemaakt ; zo wordt een huisgezin

,

Hoe burgerlyk geitelt , voorzien met goed gewin

,

Als gulzige overdaad en luye lekkre monden
Het langzaam fcheuren, in het eind berooit gevonden:
Wie vrecft voor zyn bederf, en alle fchade fchuwt,

SchafFluye buiken afdaar Naarfligheidvoor gruwt.

DE LEDIGHEID BAART SCHADE,
EN LOKT ONS TOT HET KWADE

Gelyk het Water dat geftadig ebt en vloeit

,

Wanneer het flilltaat, haart vervuilt , verdikt ca
broeit

:

Zo zal de ledigheid , de deur voor alle rampen

,

Het lyfverflyven en verftikken door haar' dampen.
Des lichaams arbeid eifcht tot onderhoud zyn ruft.

De ruft V erwekt en voedt aan elk een nieuwe luft

:

Ontydige onluft zal de ruft en blyfchap fcheiden

,

En laffe ledigheid zal niets als kwaad verfpreiden.

G 3 AL
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AL WIE VAN KWAAD IS ONBEWUST,
IS BY ZICH ZELVEN STEEDS. GERUST.

Êen goed gewifle tart een lafterend gerucht

,

En is , hoe f^iiad'iyk haar die fnoode blaam mag weezen ,

Voor geen vergiitc tong van Icgentaalbtdugt.

Wie 't booze is onbewuft hoert voor geen kwaad te vree-

zen.

SCHUW HET KWAAD
EER 'T U SCHAAD.

Die eens gerukt is uit de klaauwen van de dood
Schrikt ÜeedSjhcrdenkcnde aan het nypen van dien

hoed

,

Waar in te miffen ftondt het zoete en dierb're leeven

,

Het aangenaamfte pand een Ücrflyk menlchgegeeven.
Het redenloüze dier fchrikt als het word gewaar
Het voorwerp,'t geen het eens bracht in een doods ge-

vaar
;

Ja 't vreedzaam lam, gewoon den feilen wolfte vreezen,

Vliedt voor zyn fchutterdie'tzyn vyand meent te weezen.
De menfch , veel erger als een onvernuttig dier

,

Jaagt dikwils te onbedacht , met fchandelyk gezwier

,

Weer n?a het gruwlyk kwaad der vuile en fnoode fonden
Hce hachlyk eens ontfnapt haar' doodelyke vonden

,

Dus deeerft ontvluchte dood omhelzende , gelyk

De tchoongewaiie zog zich wentelt in het llyk.

Verblinde menfchen , kt hoe u de heeften leeren

De prikkels van den dood van uwen hais te weeren

,

Te fchuwen 't fnood gedrocht dat op uw' zielen loert

,

Eer uwe dwaasheid u in 't eeuwig grafvervoert.

GEEN
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G^EN WYSHEID KAN BESTAAN
IN 'T HART VERVULT MET WAAN-

l^Eii 01)pgeblaa2e hart , vervult

Met wysheids waan , 2al nimmer vatten

De kennis om, met taay geduld.

Te raaken aan der v^^ysheids fchatten ;

Het acht zich zelfs te vroed en v^ys

En laakt hem wie het ooit kan leeren,

Als had het reeds de vafte fpys

Derwysheid en hem niets kon deeren.

Gelyk een volgedooke vat

,

Vanflegtevogt, zaloverloopen,
S choon waardiger en beeter nat

Daar zacht werdt boven opgedroopen

:

Dus blyft het ook vervult m'et waan
En flaat al 't wysfelyk vermanen

Steeds in den wind , daar 't voort zal gaan
Op 't pad het geen de drift zal baanen.

VREES KOMT DE DROEFHEID VOOR.

DE vreeze voor een kwaad ofnaderend gevaar
V^oorkomt de droefheid , en het ylleiyk misbaar

\ Geen menfchen, onverwagt, op kwade tyding maaken

:

Men denk geltadig dan dat ons gevaar kan naaken.

G 4 WIE
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WIE ZICH BYTYDS GEWAPEND ZIET,

VREEST ZYNhN LAATSTEN VYANDNIET.

DEr Menfchen vrecze , en geen bereidinge ter dood

,

V erlierkt dien prikkel,maar wie,trütrcnde dien nood
Den laaiïen Vy and weet kioekmoedig afte wagten

,

Ontzenuwt zyn gewelt en overwint zyn krachen:

Gelukkig is hy , die de dood treedt tegemoet

;

Die om het llerven denkt in voor- oftegcnfpoed

,

En zich by tyds zal met die wapenen omhangen (gen.

Daar angltdes doods op lluit en nooit het hart kan pran-

Een Chriiten leeft gcrufl bevrydt van aardfche zorg

,

En flerft met vreugd ,
geveli op Chrillus zynen Borg.

NIETS BEETER ALS EEN GOED VRIND.

Niets hooger is 'ei-'ils de Vrindfchap te waardecren

,

Wanneerzy isgebouwtopzuiv're trouw enDeugd:

Waar Vrinden ongeveinft van harten t'zaam verkecren

Geniet men wederzyts veel hulp , veel trooft, en vreugd.

Daar is geen fnooder kwaad op aarde als Vrind tefchynen,

En vleien met de tong , door lift ofvalfch beleid

,

Zo lang het voordcel duurt,waar dit ontbreekt verdwynen
De vuUche Vrinden met een ftank van trouwjoosheid.

Men leere nimmer op een (terflyk menfch te bouwen

,

En 't hart te kennen van die zich als Vrind vertoont,

Eer iemant iets geneims een ander derft vertrouwen.

Wie licht vertrouwt , word veel met naberouw geloont.

NIET
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NIET ZEKERDER ALS DE DOOD.

DE Dood is zeker en onmydbaar haare fchreên

,

Der Menfchen levensweb wordt fchielyk afgc-

Iheén

;

Het leven is de menfch gelyk ter leen verfchooten,

t)e dood haak v jn ons't geen men heeft om niet genooten
Men denke en leeve dan aldus op eiken dag
Zo dat men wel geruil verwagi haar' laallen flag.

GEEN x\ARDSGHE TEGENSPOED
BEROOFT HET GEESTLYK GOED,

D,'er Waereldsnorfchetegenfpoed

,

Mag me: haar ftorm en onweervlagen

,

Een Chr il len taften in zyn goed

,

Maar maakt hem nooit in hoop verflagen;

Hyweet dat hier lyn deel niet is
,

Maar dat zy n fchat , nooit te berooven
Door lift oflaagen , w-el gewis

Is voor hem weggelegr , hier booven

;

De rampen die zyn Uerflyk deel

Beftormen doen heni vafter blyven
Op'tfpoordcrdeugd, om eens geheel

En al voor ecuwig te beklyven

.

Gelyk de Boomen , door den Wind
G efchut , te dieper wortels ichieten

;

Of 't goud dat ge in den fmeitkroesvind
Eer ft zal zyn regten glans genieten.

Door ramp die 't aardfciie hart bedroeft.

Wort een Geloovige beproeft.

G S DE
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DE ZONDE BAART DE DOOD,
. EN WEKT DEN GROOTSTEN NOOD.

De Zonde fchandelyk van aart

,

Za 1 in het pleegen wel luft geeven

,

Die naau genooten is of baart

De dood en het ramp2alig leeven

,

Wanneer 't geweeten knaagt en wroegt

,

En pynt den zondepleeger lïadig

,

Om 't kwaad waar in hy heeft gezwoegt
Met onbedagtzaamheid baldadig.

Gelyk een dronkaart die in wyn
Offierken drank zig heeft vergreepen

,

Dat oogenblik zyn kwaad venyn
Niet voelt dat die komt na zich fleepen

,

Maar is hy van den dronk ontwaakt,
Voelt hy het kwaad door al zyn leeden

,

'T geen hean geheel ten onbruik maakt
Van alle nutte bezigheeden.

GELUKKIG WIE DE DEUGD BETRACHT,
EN OP EEN ANDER LEEVEN WACHT.

'elukkig hy wie in dit leeven

,

Op goede gronden , vrolyk wagt f

Na 'c eeuwig leeven, en betragt ï

Gods reine Wet hem voorgefchreeven

;

^
Geen aardfche droefheid zal zyn hart I

Verwinnen noch hem hooploos maaken

,

i

Maar noopen om alle aardfche zaaken

,

i

Waar in demenfch zich fteedsverwart,
|

Met vrucht te redden en te fcheiden

,

j

En dus zyn Igaften dag verbeiden,
]
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O P D E

iTEMME GODTS
R.oepende Nederlands volk tot boete en bekeeringc.

Door den Eerwaarden H e e r e

JOHA NNESD'OUTREIN;
Bedienaar des H, Euangeliums te AmfteUam,

JlLen fchrander ftuurman ftaat omzichtig op de wacht,
t)aar hem de voorwind ilreelt niet gladgevlocide baaren,

Hy dankt den Hemel die hem doet gelukkig vaaren

,

Daar de onvoorzichtige geen voordeel neemt in acht.

Zo 2al een Chriften , op den voorfpoeds weg gebracht

,

I Zich voor ondankbaarheid en zorgloosheên bewaarcn.
Hy heft zyn hartom hoog , bereidt zyn' levensjaaren

Tc flyten tot Godts eer , ten baak van 't nageflacht.

Raakt hem de wind uit 't zeil of 't gunftig ty eens tegen

,

Hy kent zyn ankergrond en vindt zich nooit verleegen,

Wen hy zich wacht voor 't fnood verzuim van zynen
pligt.

(ren.

Dien pligt zalHeer d'Outrein ons hier zeer duïd'lyk lee-

Mogt elk wie dit doorleed zich ongevcinft bekeercn

,

Zo was gantfch Nederland door zyne pen gefticht.

VREE-



xiq LOFDICHTEN.
VREEDELOOF

V o o R H E T

ALTAAR DES VREE DES
Opgericht door den zelven E: H e e r e

Op den Plegtelyken

D A N K D A G.
Overden Vreede, geflooten tufTchen de Hoog Moog:
Heeren Staaten der Vereenigdc Nederlanden en den

Koningvan Vrankryk.

Opdcnxiv.van Zomermaand 1715J

xNU de aangenaame Vree verfchynt

Met ^yn' verkwikkelyke draaien

,

Waar by men wéér mag adem haaien,

Tcrwyl de bittre kryg verd-wjynt

;

Nu , nu de bloedige oorlogstyd

En menfchverderfelyke ilaagen

,

Daar flroomen , aarde en lucht , van v^aagen

,

Verv^ilïlen in een' vreedeftryd

;

f Nu 10 veel dierbaar menfchen bloed

Niet meer 2al langs de velden vloeyen

,

En 't veelal, veiliggraazend, groeyen,

, Daar oud en jong meê wordt gevoedt.
Nu,
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Nu, nu de Koopman , onbevreeft

Zyn' gocd'ren over Zee laat vaaren;

De VifTcher vifcht in woefle baaren,

En onbcfchroomt 2yn' vangll uitleeft;

Nu, nu de Bouman, met meer luft,

Op nieu, zal zyncn akker ploegen,

En 2ich met zynen oogft vernoegen.

Daar hem geen kreigsgefchrey ontruft

;

Nu voegt het elk
,
gelyk 't behoort

,

Met hart en mond, met ziiivre klanken,

Den Godt des Vreedes te bedanken,

Door 't leeven naar zyn Heilig woord.

Der menfchen vreedc, al is hy vaft

En onverbreekelyk gellcoten

,

Wordt Ichielyk v/eer om verr' geftooten

,

Als 't volk niet op Godts wetten paft.

Al wie de welvaart van het Land

,

De duurzaamheid des Vreedes wenfchen

,

Tot blyden voorfpoed vecler menfchen.
Slaan willig d'ondeugd in den band.

De befte Vree , die zielen voedt

,

Die voor den zekerften is te achten,

Waar na de Chriftenmenfch moet trachten

,

Is Vreede voor een rein gemoed

:

Een Vreede , dien de Vreedevorft

Zal , uit genaê , den geenen geeven

,

Die naar zyn voorbeeld tracht te leeven

,

En 's Wacrelds kruis gewillig torft

;

Wie
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Wie deeien Vree van Godt begeert,

Doorlees' met vlyt de nutte fchritten.

Die Vreede en Vrcedeloosheid fchiftcn

Van Heer d'Otjtrein met recht geeert; r

Wiens onvermoeide geeft en vlyt

,

In 't droevig oorlog , elk zyn pligten.

Steeds voorhielt, en ons nu zal ftichten

En wyzen 't fpoor in Vredenftyd.

Wie dan de Vreede in 't hart bemint,

Moet, nevens my , recht dankbaar blyveit

Den Schryvervoor zyn ftigtlyk fchryven,

Waar in men deugd en wysheid vindt.
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I
DE GODTSDIENSTIGE

jc H R I S T E N
I In zynen aert, en gedmg, ontrent de plichten

desOpenbaaren Godsdienftlevendig afge-

fchetil

DOOR
N. S.V.L.

't Xs niet genoeg , Hechts met den mond
Grodtszuiv're waarheid te verbreiden^

Een leven naar elks zin te leiden

,

Op Burgerlyke deugd gegrond

;

Maar naar het voorfchrift van Godts Wetten

,

Met yver, 2ynen loop te zetten:

Als 't vroom gedrag het zeegel (leekt

Aan 't geen de mond beleid en fpreekt.

De waarheid eifcht een zuiver hert

,

En geen gebaar van yd'le woorden

,

Want nooit geveinsdenG odt bekoorden

,

Wier fchyndeugd fteeds gewrookcn werdt.
Van 't Hart is de iiitgank van het Iceven

,

Dat moet men Godt vrywillig geeven

;

Wat niet van 't hart komt is flechts fchyn

:

De Godsdieuii moet zeer hart'lyk zyn.

H Ziet
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Ziet hïer een levendige fchets

Van een' opregt Godtsdienftig Ci^riflen

,

Zo wars van tv/eedracht en van tv^^iften

,

Van uiterlyk gemaakt gezwets

;

Maar die met hiart , met ziel en zinnen

,

Zyn Godt en Schepper tracht te minnen

,

Zyn' Heiland, die zyn ziel bekoort.

En houd aan 't rigtfnoer van zynWoord.

Hier blykt zyn wcérgebooren aart

,

Zyn vroom gedrag en heilig keven

,

(Na maate die hem Godt zal geeven)

Zyn ziel ten nut , recht pryzens waard.
Hier ziet gy hem de trouwe plichten

Zyns Godtsdienfts openbaar verrigten

,

En zich verlulten in de Deugd
Van Godtsvrucht, die zyn ziel verheugd.

12 V

ifeb. Hy vindt zich hier toe gants verpl igt

,

Om dat hy heeft om niet ontfangen

Het geeft'lyk goed , met zyn belangen

,

't Geen hem reeds trooft verheugt en fticht

;

Ja noopt om Godt oprecht te vreezen

En voor zyn aanfchyn vroom te weezen,
Daar in re vord'ren uur op uur

;

Want Godt is een verteerend vuur.

'K^om.z Waarom hy 't hart , als 'teelde pand
v; 5>. Zal aan zyn' trouwen Schepper fchenken

Om onophoudclyk te denken

Aan hem en zyn gevreefde hand

,

Die
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Die door ^yn' Zoon op 't nieuw hem 't leeven

,

Daar hy eeril: dood was , heeft gegeeven

,

Om hem te dienen in den geeft

,

Gclyk een Kind zyn' Vader vreeft.

iom: Hy poogt met vrugt xyn Lichaams kracht
' ""

' En al zyne uitcrlyke daden

,

In 't geen de ziele kan verzaden
Gedüurig te oeff'nen na zyn' magt

;

Ja al zyn doen , als otferanden

,

Den Heer te heil'gen , buiten banden
Van zonden : want hy weet gewis
Dat dit de regte Godtsdienil: is.

iand • Hy kent den weg die opwaarts leidt

,

••4 v: Hem in Godts wetten voorgefchrceven

,

En door Godts Dienaars hem gegeeven

,

Waar voor hy in 't geloove pleit

:

Den vaften grond waar op hy bouwde

;

Hy toetft het nieuwe tegens 't oude

,

En haalt uit Godts onfeilbaar Woord
Den fchat der blyde boodfchap voort.

^f'
^

Bekruipt hem 's Waereldsteegenfpoed
5

^' ^' Zyn ziel verluiligt zich in zangen

,

Of blyft, met gccü'lyke aandacht, hangen
Aan 't Woord , het geen zyn ziele voedt

;

Zyn Blyfchap is om langs den drempel
Te treeden van Godts Heil'gen Tempel

,

Daar 't lief'lyke van zyn verbond
Te aanfchouwen in zyn' aart en grond.

. ' H 2 Daar
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Hand: Daar 2al hy deOpperiTiajefteit

,

^^J
Metand'rcChrilVnen, yv'rig fmeeken

,

En tot zyn Godt en Vader fpreeken

In zyn gebed , eerft recht bereidt

;

Daar zal hy d'oppergoedheid looven

,

En bidden om zyn' Gee^ van booven

,

Jajuichen in den Godt der Vree,

De Schepper van deze Aarde en Zee.

^^^
;

't Geklank der zilvere trompet

VsV Van 't Heilig Vi^oord ontfluit zyne ooren

,

En wekt hem tot aandachtig hooren
,

Naar 't voorfchrift van Godts zuiv'reWet
Hier wordt zyn ziel als opgetoogen

In diep verwond'ren , en bewoogen
Tot Godt, haar alleroppcrfl: goed ,

Die haar met fpys der zielen voedt.

zCor: Hy geeft zich zelven eerft aan Godt,
8 v« 5' Daar na een deel der aardfche goed'ren y

Tot trooft , aan droevige gcmoed'ren

,

Met hem declagtig aan een lot

:

Het lot der erfenis hier booven

,

DaarRyke en Arme zullen looven

Hun Godt , al s Godt van Eeuwigheid ,

Voor 't goed door Jefus hun bereidt.

MatthT £pj^ gQgj >
j gegj^ j^gj^ ^gWaterdoop

\^y Zal levend in 't Geloofafmaaien

,

Waardoor hy ruimer aém zal haaien

,

Ja leeven in GeloofenHoop

;

Ver-
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Ver2eekert dat hy van 2yn' zonden

,

Door 't bloed van ChrilKis dierb're wonden

,

Wordt enkel uit genade onthll

,

Als 't water 's Lichaams fmetteji wafl.

' Van welke gunft en Hemels goed
Hy, meer en meerder , wordt verzegelt

Als Godt zyn' wil en leeven reegelt

En reinigt, door zyn Geeft , 't gemoed
Waar door hem vryheid wordt gegeeven
In Godt te roemen , in dit leeven

,

Gegrond op Chriftu s dierb're dood
Verreezen uit des Aardryks fchoot.

Doch wyl hy , met zyn fterPlyk deel
,

Op aarde noch als om moet zwerven,
En eerft volkomen na zynfterven

Dat Hemels goed, in zyn geheel.

Zal fmaaken
,
proeft hy al zyn gangen

,

Zyn doen , zyn pooging en belangen

,

Befchreit zyn' zonden meer en meer

,

En tracht te leeven naar Godts Eer.

l^^'^'.
Maakt hem zyn zwakheid droefte mo é,

1
°
en'^^^ 't hart verflagen en gebrooken

,

1 6. Straks wordt zyn ziel als opgelooken

,

Wen hy zich v/endt naar Jefas toe :,

Die hem met Hemclfpys verzadigt

,

Zyn ziel, zotrooftryk, begenadigt,

Wanneer hy waardig aan den dis

Van Jefus neérgezeeten is.

H3 Op

I Cor.

TI v;
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Col: 1 : Op 't nieuw vereenigt met 2yn' Heet

,

^ ^' Verzeekert van de zaligheeden

,

Waar voor zyn Heiland heert geleeden

,

Tracht hy te leeven tot zyne Eer

;

Hy zoekt liet b} zyn van de vroomen
Daar 's Heeren Wet wordt waargenoomen

,

Daar Godt bemint wordt en gevreeft

,

Niet inden fchyn maar in den geeft.

Jjlyf Zyn hart verheugt, met bly gelaat

,

8.
* ' Ontllagen van onnutte zorgen

,

Heft , in het krieken van den Morgen

,

By't ligtenvanden Dageraad,

Zyn licfelyke Lofgezangen

,

Voor 't goede van zyn' Heer ontfangen

,

Ofpryft in 't midden van de Kerk

,

Door zangen , Godts genadewerk.

mm. Hoort hy den zeegen op Godts volk

,

2*2.z7.^^'^
midden der Gemeente, leggen

,

'Zyn hart zal Ja en Amen zeggen

Op 't woord v an Godts gewydcn Tolk

;

Hy zucht en bid voor die hem zeegent

;

Hy zeegent al wie hem bejeegent

,

Die met één' hart en éénen zin
,

Godts zeegen acht voor rein gewin.

iff:66. Dus is zyn leven, dus zyn doen,
^* ^^' Dus zyn betrachting, zonder ruften:

In Godt tracht hy zich te verluften

En zich voor zondigen te hoen

:

Te
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Te ruften van het werk der zonden

,

[n hem noch overig gevonden

;

Telchuwen al wat namaals rouwt.

ü Zaal'ge die dus ruildag houdt

!

Wie dus op aarde zyne ruft

Begint , 2al deEeuw'ge ruft ook erven.

De in 't Geloove in Jefus fterven

,

ZieninHem/thoogftegoed, hunluft:

Voor hen is 's Hemels ruft hier booven
Godt op volmaakte wys te looven

,

In blyfchap nooit zo fchoon gehoort

,

Envreugde door geen' vrees geftoort.

Wie voelt zich , door deez' Schildery

Eens Chriftens , niet met my bewoogcn

,

Om voor Godts aldoorgrondende oogen
Te lecvenvroom , vernoegt en bly

.

Dit is een Chriften regt befchreeven.

Wie dus kan fchryven , dus kan leeven,

GelykdeSchryvervan dit werk,
Die bouwt zich zelfen Ghr iftus Kerk.

H 4 VOOR
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VOORDE

GODTVREEZENDE ZEEMAN,

Ofde nieuwe Chriftelyke Zeevaart

VAN

N. S. V. L.

LAat de felle winden tieren

Langs het bruizende Element

;

Laat de wiide baaren zwieren

,

Daar de kiel haar' fleven wendt

;

Laat de Zee, uit diepe kolken,
't Water ftuwen aan deWolken

:

Wie in 's Heeren vreeze vaart

,

Zal , de tuimelende baaren

,

't Buld'rend nat , dat affchrik baart

,

Onverfchrokken overvaarcn

,

Want hy weet hoe Godt 't geweld

Van de Zee zelfs paaien fielt.

j

Hier, hier zal de Zeeman leeren

Hoe hy , met een bly gemoed

,

Reizen zal , en wederkeeren

,

Op een' onverwrikb'renvoet,

Hoe men op de reis moet leven

Om geruft langs Zee te zweeven.
Hier,
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^f\ Hier, hier leert hy hoe Godtsmagt

'^J*
Zich wydt uitflrekt over 't woeden
Der verheeve Zee , met kragt

;

Hoe de wateren zich fpocden
Ter gehoorzaamheid van Hem

,

Die de Zee geeft kracht en klem.

I^J^'f'*
Hier , hier leert hy Godt te vreezen ,1

^2.' Uitdemagtenhecrfchappy,
Die het Alleropperft weezen
Over Winden, Stroom en Ty,

Voert naar eigen welbehagen

,

Om zich vroom voor Godt te dragen.

ler^t^^ Maar zyn vrees fluit wanhoop uit.

?2, "Wel geruft, op Godts genade,

En ontfermende befluit

,

Slaat hy in 't geloove gade,

Hoe hem Jeliis vrind'lyk noodt,

Tot bevrydinge uit den dood.

jj y.'Hier, hier zal hy leiTen vinden

zi. Hoe hy , vaerdig tot de reis

,

Van zyn' Magen , van zyn vrinden,

Af zal fcheiden, naar deneifch

Van der waare Chrift'nen pligten :

Chriftlyk affcheid zal lang Üichten.

I V.

I

(*^' Als de ftorm zyn dof gemoed,
Sluim'rende, zal gaande maaken.
En crinn'ren op wat voet

Hy bcftiert heeft zyne zaaken,

Als 't gewecten zyn elend

i>trafbaar voor zyn Schepper kent. ^ ï-..

H 5- ^^^
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lez.: Dan , dan zal de Zeeman leercn

,

j^,.

^l'n r ^" het nypen van den nood

,

it,

'Zich tot Godt in Chriftus keeren

,

Die hem veib'gt voor de dood
In de dreigende gevaaren

,

Die de ziel geen onheil baaren.

'^^'
, Slaat hy, met opmerking, acht p

^°Jj^3Op al 's Heeren wonderdaden

,

ji

Op Godts wys bellier en kracht, "

Op de Zee en luchtfieraaden

,

Zy verpligten hem terftond

Tot Godts lof, uit 's harten, grond.

'^^' Donder, Blixem, Reegen, Winden, i

y! 7'. Al v^at van den Hemel komt

,

1'

In dit alles zal hy vinden

Dat den ongodift verftomt

,

Maar hem noopt om Godt te erkennen,

En zich naar zyn Wet te wennen.

Mart: gj-eng in 't midden van de Zee,

25
27.Wakkre Zeeman, u te binnen,

Jefus tot uw hulpe ree,

Die bereidt is, wie hem minnen,
't Zy te Water, 't zy te Land,
Te verloüen door zyn hand.

Zyt gy onbekwaam tot fmeeken
Van den allerhoogften Godt,

Om verzoening der gebreeken.

Om uw heil, het hoogfte lot,

Jefus zal u biddenleeren,

Door den Geeil Godts, Godt ter eercn.

Wordt

Zach.

12 V,

10.
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«•• Wordt uw fmeeken niet terllont;
^' ^'Achtervolgt door 's Hemels zeegen,

Straks moet gy met hart en mond

,

Weer hervatten, allerv\'eegen.

Uw gebed, naar 's Heeren woord,
Tot u Godt , uit gunrt , verhoort.

Deut .'2,0 gy voorfpoed hebt ontfangcn

,

jg^'^^ Stort ftraks uit het dankbaar hart,

't Geendoor 2orgen was bevangen,

Nu bevrydt van angft en fmart.

Om uw Godt , die u , van boven

,

't Goede fchonk, met ernft te looven

"^'*^*
. Uit de droeve rampen van

5? '

^* U wen Makker , moet gy merken

,

Dat die tegenfpoed ook kan

U ontmoeten , '^o uw werken
Niet gerigt 7jn naar Godts Wet

,

Die elk perk en paaien 2et.

•^'^'«^Misdryf , kwaaddoen , fnoode zonden

,

^^^'^ Schoon aan 's Waerelds ander end

,

Zyn voor Godt , ftecds kwaad bevonden

,

Die elks hart en nieren kent

,

Voor wiens oog niets blyic vcrichoolen

,

Zelf in de allcrnaarfte hooien.

^^j/^ Zeeman , hier zult gy uw plicht,

'En gedrag, zelfs onder kwaaden
Vinden , om in 't helder licht

Steeds te wand'len, langs de paden,

Welker eind naa boven is,

Schuwende de duiftcrnis.

Zyt
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T/. Zyt gy om uw Vrouw of Kind'ren
146 V. Q^ ^^ vreemdlingfchap verzet
^ En bekommert, 't zal niet hind'ren

Als gy op Godts voorzorg let,

Die de Vreemden, Weeuw en Weezen,
Trooft met alle die hem vreezen.

lac. 4 Maar noch vindt gy , Zeeman , hier

j .'j 't Geen voordeelig is om te achten,

Dat 's een nuttig reisbeftier

,

Waar men zich voor heeft te wachten

,

Wat men al dient gaé te flaan

,

Op den grooten Oceaan.

Spreitk-Ulcr zult gy het eind der boozen,
'^^- 'T laafte en 't ongelukkig uur,
^^' Van verharde Goddeloozen

,

't Geen hun eeuwig ftaat zo duur

,

Met afgryzing zien en leezen

,

Om dien vloek en dood te vreezen.

preuk, -Q^^j, gj^ teegen , met veel vreugd

,

j,.
*

't Zalig einde naau befchouwen
Van de vromen, die, in Deugd

Wandelende, op Godt vertrouwen,
Welker eind en zaal'ge dood
Hen bevrydt van allen nood.

iZdw.Voorts kunt gy u , Zeeman, fterken
i+v.6 Zo uw Vyand u befpringt,

Weetcndc dat Godt zal werken

,

Die 't geweld der boozen dwingt,

En niet toelaat dat de vroomen
Door hun worden weggenoomen.

Eindlyk



LOFDICHTEN. izf

^f' Eindlyk komt gy , Zeeman, t'huis,
*2^' Van de hobbelende baaren,

Woefte go:ven met gebruis,

En verfchriklyke gevaaren

,

Valt ootmoedig Godt te voet

Voor al 't onverdiende goed.

Dit 's eerfl recht het fpoor geweeïen
Door de fpoorelooze zee,

Om gelukkig zonder vreezen

Af te fleeken van de ree,

En geruil op 's Hemels zegen

,

Voort te fpoeden aller weegen.

Mogt elk wie dien plas bevaart

Zo als dceze Zeeman leeven,

Hoe zou hy geruft van aart,

Langs de woefte golven zweeven

;

Hoe zou hy , in 't hart verheugt

,

Lachen om alle ongeneucht

!

' •'

Vroome Zeeliên dankt den Schryver

Die u deezc baak opricht.

Door zyn' onvermoeiden yver

Die voor ftorm noch golven fwigt,

Maar 't geweld zelf zal verduuren

,

Daar g'op kunt ten Heemel ftuuren.

KLINK-
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O P D E

SCHEPPINGE DER WAERELD.

Na het Franfch van den Hee re

DRELINCOURT.

Onmeetelyke Godt ! die voor alle eeuvi^igheeden

U zelfbezit in een volmaakte heerlykheid

;

Wiens onbepaalde macht zich overal verfpreidt,

Die met onflerflykheid en licht u kan bekleeden.

Wat goed ontbrak u , in uw goedheid , met geen reeden

Ooit te uiten ? is de macht , de wysheid en 't beleid

Niet de uwe , die gy hebt genoegzaam toebereidt

En in u Zelfbezit , door niemant ooit beftreeden ?

Watdron;-,, genadig Heer! uw Almacht, om dit rond

Uit niet te Scheppen door den adem van uv/ mond

,

DitKonftllük, heerlykhier, uitmuntenderhierbooven?

Uw goedheid wrogt het al en 't fchepzel hier btnecn

,

Op dat het uit al 't fchoon het geen gy fchept , met reen

,

U kennen zoude en als het Oppcrfl goed ook looven.

OP
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OP HET ZELVE

Uit het Franfche vanden zelvenHEER E.

Lof2y 't ontichtbaare en onfterfelyke weefen

,

Wiens almacht kundig heeft het groot heelal gebouwt

Een proetiluk 't geen lyn macht en wysheid klaar ont-

vouwt :

Ix)oft fchepflen , looft hem die nooit is genoeg geprcefen.

Wat 's levens adem fchept is uit hem voortgereeïen

:

Uit hem die de aarde grondt en vult haar fchoot met
goud,

r>ie 's Hemels loop,de Zon en Maan, in orde houdt
En fielt de wilde zee haar perk om niet te vreezen.

Wat ftof, wat werktuig, hoe bewerkt, gelegt, beploegt

,

Heeft dit onmeetlyk rond zo heerlyk t'zaam gevoegt

,

Dat al wat leeft , hier om verwondert , u moet looven ?

Gy bracht het alles toen 'er niets was ftraks hervoort

;

Gy riept het door uw ftem en 't was 'er op uw woord.

Alwyze Godtïuw werk gaat 's menfchen brein te booven.

O P
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OP DE

GOEDE ENGELEN
Van den zelven.

Denkt brooy.e flerv'ling op het eeuwig ïalig leeven

DerEng'len, diegeftaag hunScheppcrs luiv'ren lof,

In weêrgalooze vreugd, een nooit volpreeze fi:of,(ven:

Verbreiden , daar zy voor hun Scheppers aanfchyn 2wee-

Zy die de Koningen der aarde zelfdoen beeven
Waar zy verfchynen met der glanflen glans in 't hof;

]

Die als befchutters vanG od ts Kind'ren aan en of
Als fneüe blikfems op hun goude w^leken ftreeven.

In 's Hemels heldren dag , alwaar geen fnelle ty

d

Den Nagt en Dag beperkt , die nimmermeer ontglyt

,

Daar woont het ryk getal der Geeften die Godt vreezen.

Zyn's Hemels booden dus verciert n?et glans en macht>

Met licht, met Hemelvuur, en onbegrypb're pracht?

Denkt flervelingen hoe hun Koning danmoet weezen.
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DANIËL WILLINKS

CHRISTELYKE
GEZANGEN.
ZONDAGS MORGEN-ZANG.

Psalm XXVII: VcrS 4.

Een ding hehhe ik van den H EER E begeert^ dat

zal ik zoeken j dat ik alle de dagen myns leevens

mochte woonen in het Huis ^^; H E ER EN

,

em de liefelykbeid ^/fi H E ER EN te aan-

fchouwen^ ende te onderzoeken in zynen

'I'empeL

Op de Wyzé van den 3ifte Pfaim,

Gelyk een Hert hygt naa de ftroomen
Van eenc waterbeek,

Om in een' koele ftreek

,

Ruil:, voor vermoeidheid, tebekoomcn;
Zo hygt myn ziel, om heedcn
Ook in Godts Huis te treeden.

Om in 't Geloof my te verkwikken
In 't hooreri van Godtswoord

,

't Geen myne ziel bckoorc,

En leert te waaken voor de ftrikkeii 1

A Des
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Des doods, en boo^e londen,
Nog overig gevonden.

Om van myn dag'lyks werk te ruQenj
En vry van aardfche 2org

My, in myn Heil, myn Borg,
Myn Jelus, vrolyk, te verlulten,

En mynen Godt en Heere

,

Te juichen lof en eere.

Dat Uvire Geeft my recht bereide

Tot dit Godtsdienftig werk
En my naa uwe Kerk,

O Godt! in uwen vrceze, leide;

Maak voor Uw Woord, vol waarde!

Myn hart als vruchtbaar' aarde.

Verlicht 't verftand , buig myne zinnen ,•

Wek nu myn aandacht , Heer

!

Ja doet my tot uw Eer,
Den Godsdienft naar uw wil beginnen.

Vol blyfchap , vreugd en waarde
Het heilzaamft hier op aarde.

Dat geen verftrooijing van gedachten

My trekke van Uw Woord,
't Geen Uw Gemeente hoort,

Maar laat Uw Geeft myn hart verzachten >

En buigen naar uw weegen,
Tot uwen dienft geneegen.

Dan zal ik regt Godsdienftig vieren

Dees dag, de dag der ruft,

Die myne ziel verluft>

Als
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Als Gy myn rinnen zult beflieren;

Op dat ik al myn' dagen

,

Volbreng uw welbehagen.

Dan zal ik op het nieuw vergaarcn;

Een ichat, een geeltlyk goed;
Een Rykdom voor 't gemoed;

Niet by de waereld t'evenaaren

;

EnUop alle wyzen
Hier, en hier namaals, pryzen»

ZONDAGS AVOND-ZANG.

Psalm LXIII: Vers 3.

Föoriioaar ik ïoebhe U in het Heiligdom aanfchouwt ^

ziende uwe fierkheidende uwe Eere.

Op de Maate van Pfalm i^.

aat my nu geen kracht ontbreeken

,

_ ^
Groote Godt ! om uwen lof

Op te fingen, uit te fpreeken,

Waar toe Gy my ryke ftof

Hebt gefchonken deeyen dag,

i)ie gy my hebt laaten leeveri

Om met luit en diep ontzag
'

Acht op uwe Wet te geeven.

Ik heb uwe fterkte , Heere

!

Daar uw Kerke vaft op bouwt,
Uw menfchlievendheid en Eercj

Al ia

L
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In uw Huis naby aanfchouwt;

Ik heb uwe zuiv're Wet
Duidelyk my zien ontvouwen,

't Heil dat voor hen is gezet,

Die op Ü, in Chrillus, bouwen.

Heer, Gy hebt myn zid verzadigt,

En verkwikt door 't heih'g Woord:
Gy hebt my weer begenadigt.

En tot mynen plicht geCpoort:

Met uw klaar genadenlicht

Hebt gy my op nieuw omfcheenen

,

Toen uw Woord my heeft geüicht,-

En geftcrkt, getrooft met eenen.

Heer, hoe zyt gy zo lankmoedig!
Uw genad' is zonder end,

Gy. bcwyft uw gunft, zo goedig,

Yder die zich naar u wendt.

Laat voortaan uw goede GeefT,

Kragtig in myn ziele werken,
Op dat ik mag onbcvreeft

Op uw Wet en goedheid merken.

Mogt de Zondaar eens befchouwen

,

Zynen doodelyken (laat,

Eii voor zynen wandel grouwen

,

't Spoor dat naa de Helle gaat;

Mogt hy eens zyn fnood gedrag

,

Voor altyd het affcheid geeven,

En boetvaardig , met ontzag

,

Voor uw VVoord en Waarheid beeve».

Laat het Ifr«l , in decz' tyden ,'

Naar
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Naar het zaligmaakend Woord

,

Jefus voor lyn Heer belyden,

Door 7yn' Heerlykheid bekoort:

Laat Heer, uw genadenlicht

't Blinde Hc^idendom befchynen ;

Door uw gunflig aangefigt

Eens hun donkerheid verdwyncn.

Laat uw Naam alom verbreiden

;

Waarheid en Gerechtigheid,

In de Waereld zich verfpreiden

Tot uw Eer en Majelleit;

Tot Vorlt Jefus, uwc Zoon,
Op dfin Hcmeltroon gezeten,

Ieder hec vereilie loon

,

Naar zyn werken, uit zal meeten.

MORGEN-ZANG.
Psalm 92.' Vers 1. en 3 . Het is goedt dat men den

HEERE love , ende uiven Naame Pfalm-
zinge , o ^llerhoogfïe.

Dat men in den Morgenflont uwe goedertie-

renheid verkondize.

Psalm t o8: Vers 5 en 4. Ik zal in den Dageraat
Qpwaaken , ik zal u loven onder de 'uoU

hn^ O HEERE.
Op de Wyze van O Heilig Zalig Bethlehem

!

o,p, op de liefelyke glans

Der zon met haar vergulde ftraalen,

A 3 Ryft
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Ryft aan den hoogen Hemel-trans;

Dies moet ik Godt myn plicht betaalenr

Het fnel gevogelt' kwinkeleert,

Het vliegt en huppelt op de booinen
Van blyfchap, daar hen niets ontbeert,

Bevrydt van kommer , zorg , en fchroomeTi.

Zou ik dan in het nagtgewaad

,

Op 't logge bed, nog langer ronken.
Daar 't alles heerlyk voor my (iaat

,

Tot eer van Godt , in kragt te pronken.

O neen I ik treed' ter ruftplaats uit,

Genood door d'aangenaame klanken,

En 't 7>ielverrukkende geluid
,

Om Godt, het Eeuv^ig licht, te danken.

Die my bevrydt heeft, deeien nagt.

Voor ramp, voor fchade, ziekt' en derven;

Daar andren fchielyk, onverwagt

Geftorven, 't lieve daglicht derven.

Daar ligt het duilVre nagtgewaad.

Nu 't daglivrei wéér aangetoogen
;'

Terwyl de gulde zon opgaat,

En 't al ontdekt , zelfs voor onz' oogen.

Myn Godt, die my het leeven fchenkt.

En over my uw zon laat ryzen
;

Die my uit blyfchaps beeken drenkt,

Bereid my om Uw Naam te pryzen.

. Laat 's leevensligt, uw goeden Geeft I

M}n;
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Myn duider hart en brein beftraalen,

bat Gy moogt lyn van my gevreeft,

Zn ik U kan myn pligt betaalen.

Ontlaft my van het duifter kleedt,

Het nagtgewaad der vuile zonden.
Maak my tot uwen dienft gereet,

Regtveerdig my om Chriftus v/onden.

Bekleed my met het rein gewartd,

Üet Briiilofskleed van myn'Bcminden,
Myn' Heiland , die Ikeds voor U Üaat

,

Il wien alleen ik trooft kan vinden.

Zo 2al ik, wel vernoegt en bly,

Myn arbeid, in uw' vrees, beginnen,

Wanneer uw Geeft fteeds blyft by my,
En ftiert myn gangen en myn linnen.

Tot ik voleindt heb 's leevensloop

,

Uw Raad gedient, en opgenoomen
Mag worden, daar myn luft en hoop

Zg veiligt , om by U te koomen.
%

A4 AVOND-



S CHRIS TELYKE
AVOND-ZANG.

Psalm XCI: Vers i.

jPie in de fcPjuilplaatfe des Allerhoogjien is §.
zetenj die zeil vernagten in dejchaduwe

des Almagtigen,

Op de Wyïe van den 24fte Pfalm.

De Zon is aan de Wefterkim
Gedooken, en gelyk een fchim,

Van ons gezigtsbereik verdweenen;
Haar ligt , dat ons den Dag toebragt

,

Geweeken, maakt den duift'rcn Nagt,
En dryft van ons de blyfchap heenen.

Elk Schepzel voegt zich naa de ruft,

En kieft des Nagts daar in zyn' lult,

Om op den dag, in nieuwe krachten,

Aan 't afgebrooken werk re gaan

,

Zyn handen y v'rig gaê te liaan , •

't Schynt alles naa het licht te wagten.

De Maan het zilverfchynend ligt

Haar voorgeleiden loop verrigt

Aan \ dak der tintelende fterren

;

Aan 's Hemels-dak, het Firmament,
Daar elke Ster haar ftandplaats kent,

Zo wel gefchikt dat nooit kan werren.

Dns zie ik dat elk Schepzel helt

Om 't werk, van Godt, hen voorgeflelt,

Ten
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Ten dienft der menfchen te verrigten

;

En 20U ik op myn bed en pluim

Gaan liggen, en my aan 't verzuim.

Nu fchuldig maaken, in myn plichten?

Myn Vader, myn getrouwe Godt,
Ik zal in u, myn hooglle Lot,

Met recht te danken, my verluften.

En loven u, die my deez' dag,

Voor ongeluk, en naar geklag,

Bewaart heeft, eer 'k my lig te ruQen.

Gy hebt O Godt myn ziel bevrydt,

Gedaurende al myn leevenstyd

,

\'oor al der boozcn lift en vonden

;

Ach, had ik my toch naauw gewag!

;

En meer op uwen Wet gedagt,

Gefchuwt den Nagt der booze zonden !

Delg uit ö l^eer, all' myne fchuld;

Heb met myn Iwakhcid toch geduld;

Wilt raync zonden my vcrgeeven

;

Ach reinig my door Chrutus bloed:

Maak door Zyn Geell, myn hart, zogoed.
Dat het ü mag ter eere leeven.

Bewaar my , met myn gantfche Huis
Voor al het fnoode Nagrgefpuis.

Dat in het duifter ligt te loeren.

Wees onzen Ichut, wees onzen icherrn.

Laat geen gcfchrei
,
geen naar gekerm

,

Geen Kwaad de ruft uws volks ontroeren.

O Godt, gy zyt de fterkfte Wacht,
A ƒ Wel
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Wel 2aalig, die by u vernacht,

Hy heeft geen ongeval te vreezen

;

Gy zyt myn deel , myn fchat, myn erfj

't Zy dat ik leef, of dat ik (terf,

O Heer, wiidaltyt by my weezen.

Ik leg my dan gerud ter neer,

Beveel myn ziel en Ivf, U, Heer!
Gy zult my weder doen ontwaaken.
En in den vroegen morgenflond.
Met uwen lof in hart en mond

,

Bekwaam tot mynen arbeid maaken.

ZANG
Eer men uit zyn huis gaat.

Psalm 54: Vers 1 5, 1
4. en i f . Wie is de Man ,

die luft heeft ten keven? die dagen lief

heeft , om het goede te zien ?

Bewaart uwe tonge van het kwade , ende

uwe lippen van bedrog te fpreeken.

IVykt af i;an het kwaade , ende doet hei

goede j zoekt de Vrede en jaagtfe na.

Op de Maat van de 10 Gebooden.

Myn Godt, die my hebt lufl gegceven,
Om, by het licht van dezen dag,

Met vreugd in myn beroep te leeven,
"

Te zien , hoe veel ik vord'ren mag :

Niets



I
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Niets wordt 'er zonder uwen zeegen
,

Van 't geen genooten wordt op aard
,

Met een geruit gemoed verk reegen

;

Dies vliegt myn beede Hemelwaard.

't Is oni uw zeegen af te fmeeken

;

Geleid my door uw goeden Geeft,

Hoedt my voor zonden en gebreeken,

Die my beürydcn allermceit;

Ja 't minfle van uw zeegeningen

Onwaardig maaken: tlier myn gang,

Dat ik geen Ihood' of ydle dingen

Ooit onderneem, myn leven lang.

Laat my geen ongeluk ontmoeten

,

Myn werk gericht zyn tot uw Eer;

Myn moeit' en arbeid zal 't verzoeten.

Als z' in uw vrees bedierd zyn, Heer J

Laat toch myn handel zuiver weezen,
Bcvryd van onrrouw, fnood gewin,

Myn hart , wel vergenoegt , u vreezen

,

Bcvryd van een' verkeerden zin.

Bewaar myn tong voor ydelheeden

,

Voor logentaal en achterklap,

Doet my , met vrugt, myn tyd beftcedea,

In v.-eldoen en in weetenfchap.

Sluit Heer, als met een f!üt, myn' oorea,
Voor alles, wat de ziel ontflelc:

Laat my, daar tegens, naerlllg hoorcn
Na ailes wat uw lof vermeldt.
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Beftier, q Godtl bellier myn' oogen;

Schenk my een geeltelyk gezicht,

Op dat ik nooit word' argetoogen

Van 't fpoor der deugden en myn plicht»

Bes Waereld? gunft mag wifPlcn, keeren»

Maur als ik U , myn Opperlt goed !

Mag winnen, zal myn ziel nooit deeren,

Noch kwetfen d'aardtchc tegenlpocd.

Ik ben, mynGodt! U alles fchuldig^

Leer my dan Iceven naar uw Wet

,

Eenvoudig, vroom, oprcgt, geduldig.

Van vleefch en Waereld onbefmec.

!k gaa dan Heer, maar flier myn gangen

Op 't pad, welks tind naa boven is

,

Dan zal ik uwe gunft ontfangen

,

Ea zyn bevryd vaji ergernis.

ZANG
Als men weder , van zyn beroep

^

tliuis komt.

Psalm iip: Vers if<5. HEERE^ uweharm^
hertigheeden zyn veele : maakt my keven-'

dig naar uwe Rechten.

Op de Maat van den 1 18. Pfalm.

My
luft, óHeer! met blyde klanken,

Uit 't binn«nft van een dankbaar hart
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U, voor UW goedheid, weer te danken,
Die buiten fchade, ramp en fmart,

Mv veilig hebt in huis doen komen;
Nu ik myn opgelegde werk,

Met luft en vreugd, heb waargenoomcn

,

in 't groot gewoel van 't aardfche perk.

Laat mv den verd'ren tyd befteeden

In vreede , matigheid en deugd.
Herdenkend' uw Barmhertigheeden,

Wtiar mee Gy myne ziel verheugd

;

Laat nu geen kwaad myn ruft verdooren^
Op dat ik zeeker zy in huis

,

In myn vertrek, daar toe gekooren,
En afgefcheiden van 't gedruis.

Laat mv in eenzaamheid gexeeten

,

Uw Wet, met aandagt, gade flaan,

En werken om een rein geweeten
Voor U , dat 's 't heilfpoor op te gaau;

Laat my, met een geruft genoegen,
In alles, wat Uw milde hand

My , hier op aarde, toe zal voegen,
Vernofgdzyn, in een' blydenftand.

Dan zal ik al het werk bereiden.

Tot myn beroep voor d'andren dag

:

Hier op uw Zegening verbeiden

Met ootmoed en met diep ontzag

;

Dat al myn werk, myn gantfche leeven,

Gericht zy naar uw Heilig Woord,
Om U alleen daar van tegeeven

Den Lof en Eer , die U behoort.

ZANG?
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ZANG
Voor den Eeten.

tsALM I4f: Vers if, i6. jiUer oogen wachten

op u : cncl'e gy geeft hen haare fpyze fzy-
ner tyd.

Gy doet uvse hand open , ende verzadigt al

vjat daar leeft na u welbehagen.

Op de Maate van Pfalm loo.

O Schepper, die door uwe kracht

't Heelal, uit niet, hebt voortgcbragt.

Die menfch en vee het voedze] geeft

,

En maakt dat elk zyn nooddruft heeft;

Laat deeze fpys gezeegent zyn

,

Dat die ons niet tot fmart en pyn
Gedyë, noch tot overdaad

Die onze zoete zidsruft haat;

Geef dat dit ons tot voedzel flrekt.

Op dat v/y , daar door opgev^^ckt,

U ernilig danken voor al 't goed.
Dat dag'lyks ons op 't iïieuvv ontmoet-

Laat onze reeden aaa den difch

Zyn vry van zond* en ergernis,

Dat al het geen hier wordt gehoort,

%y tot uw Eer ea naar uw Woord

;
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Op dat wy dankbanrlyk uw fpys

Genieten, op een fob'rev/ys.

En ceten flcchts , om hier op aard

Te leeven , uwe fpys wel waard.

Bevryd ons van de xond' en 't kwaad
Leer ons te doen naar uwen raad,

Verlicht ons hart, door uwen Geell,

Op dat w' u dienen onbevreeft

:

Dat alles wat van ons gefchicd,

Strekk' tot uw Eer, en anders nier,

Want U alleen komt lot" en Eer,

Dric-ecnig Godt , als onzen Heer.

!

ïf

DANKZEGGINGE
Naa den Eeten.

D E ü t: 8 : Vers i o, 1 1 . ^Is gy dan zult gegeeten

hebben , ende ^verzadigd zyn , zo zult gy
den H E ERE uwen Godt loven over dat

goede land , dat hy u zal hebben gegeeven.

Wacht u^ dat gy des HEEREN^ ww?^

Godts^ niet envergeetet.

Op de Maate van den Lofzang Maria/

Myn hart heeft weder üof
Te juichen uwen lof;

O Schepper aller dingen !

Nu gy my hebt gevoede

,
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En met uw gnnd ontmoet,

Zal ik u vrülyk zingen.

Ik ïeg u hart'lyk dank.
Voor al de fpys en drank,

Pie Gy ons hebt gegeeven.

Waar door ons ilerf'lyk dee{

Gcfterkt wordt, om geheel,

Tot uwen dienft, te leevcn.

Hoe ongelukkig zweeft
De ft'erv'ling die Hechts leeft

Het dierelyke leeven :

Vervremt van 't geefllyk goed,
. 't Geen Gy, in Chriilus bloed,

Den Vroomen hebt gegeeven.

Leer my van dag tot dag
Myn broosheid, met beklag,

Celyden en regt kennen

;

Leer my doch naa: uw Woord ^

't Geen myne ziel bekoort

,

Myn Rigtfnoer , my gewennen.

Ach ! voed my meer en meer
Met zielenfpys, 6 Heer!

Door Jefüs ons verkreegen;

Beftier my door uw' Gecfï,

Voor dood noch hel bevreell

Op alle myne Weegen.

BOET.
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BOE T-B E E D E

Of

Belydenifze der Zonden.

I Joh. I: Vers 9.

Indien wy onze zonden helyden , Hy is getrouw endé

recht'veerdig , dat Hy ons de zonden vergeeve j

ende ons reinige van alle ongerechtigheid^

A
Op de Maaté van Pfalm 77.

llerhoogfte Godt en Heere!
Eeuwig zy U lof en Eere,

Voor het onverdiende goed,

Dat myn ziel op aard' ontmoet

;

Voor al uw* lankmoedigheeden
,

Die Gy wilt aan my bcfteeden,

Aan my , die rond u it beken

,

Dat ik arm en zondig ben.

Zondig, ja zelfs dood in zonden,
En geheel onrein bevonden

,

Van het hoofd ten voetfooi toe,

Echter fpaart gy uwe roe

,

En gy duldt noch de gebreeken,

Die zo meenig in my ileeken,

Daar myn hart zo vol van is,

Werken van de duifternis.

Vader rol barmhertigheeden

!

B 'kZal
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'k Zal in ootmoed voor U treeden

Inden Naam van Uwen Zoon:
Die, op uwen Hemeltroon,

Aan Uw Regterhand gezeeten,

Nooit de 7,ynen zal vergeeten

;

Dies myn ziel zich derwaarts wend
^

Midden uit myn diep elend.

'k Ben in onrecht en m zonden
Zo ontfangen , aN ontbonden
Door de banden der Natuur;
Myn geboorte rtaat my duur,

Wyl ik iiektens, wyl ik fterven,

Om der Oudren kwaad moet erven ^

Ja zelfs buiten uw genaê

Om die fchuld verlooren gac»

Van 't gedichtzel der gedachten

Was maar boosheid te verwachten
In myn reukelooze jeugd,

Wars van 't fpoor der waare Deugd

:

Ik , ik ben een overtreeder

Van uw Wet, en vry gereeder.

Om van 's moeders Ivf of aan,

't Pad der zonden op te gaan.

Hoe 'k in jaaren verder raakte

,

Hoe myn hart het erger maakte

:

In de loife jonglingfchap,

Die zo reukeloozen ftap

Menigmaal heeft misgetreedcn^

En in fnood' ondankbaarheeden
Zich gewentelt en gekeert.

Daar Uw Woord my anders leert.

Myn
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Tvlyn verfoeyelyke ïonden

,

in een groot getal bevonden

,

Meer als hairen op myn hoofd

,

Hadden my myn heil ontroofd ;

Maiir Uv/ goedheid , nooit volpreeten!

Heeft my nog die gunit beweeien,

Dat my myn' bedroefden ftaat

,

Met berouw , ter harte gaat.

Gy , hebt Heer , myn' duider' oogen
Opgekbart, en my bewoogen,
Om van 't pad des doods te gaan

,

En het heilfpoor in te faan;

Om myn voorig mondig leeven,

Affcheid , voor altyd , te geeven

;

En te wandlen naar Uw Woord

;

Als 't een kind van U behoort.

Maar nadat my kon bekooren

Uwe Wet, leend' ik myn' ooren
Noch lö vaak aan d'ydelheid

,

En zo meenig kwaad beleid

;

*k Heb myn hart, ik heb myn' oogert

Noch zo naauw niet afgetoogen

Van de waereld en 't verderf,

Of zy kwetft my mcenigwerf.

'k Zie nu klaarder myn' elcnde

,

Als eer ik myn zonden kende.
En niet wilt wat fpoor ik ging,

Toen de nacht myn hart omving;
Tóen het licht der zuiv're Waarheid,
Met zyn heiligende klaarheid

,

My to helder niet verfcheen,

Blind door 's Waerelds ydelheén.

B 2 Ni



lo CHRISTELYKE
Nu Gy my uw Woord ontdekt hebt.

En daar door myn ziel gewekt hebt,

Nu beklaag' ik eerll myn ftaat

Die my bang ter harte gaat

,

Want ik vinde dat de 7.ondeii

En gebreeken nog gevonden
Zyn> in myn verligte hert,

Dat hierom zo treurig wert.

Immers zult Gy niet vertrouwen.
Noch op uwe Heilgen bouwen

,

)a de Heem'len, klaar en hoog,
Zyn niet zuiver in uw oog;

Daar de heiige Serafynen

Zelfs gedekt voor U verfchynen

,

Ah zy, ó Drie-eenig Heer!
Juichen uwen lof en eer.

't Is, ó Vader! uw genade
En uw Zoon die my te ihde
Komt, tot heeling van de fmart,

Tot verlichting van myn hart;

Uwen Geert moet my geleiden,

't Kwade van het goede fcheiden,

In my is geen 't minfte goed,

Dan dat my van U ontmoet.

Reinigt my van myne zonden

,

Om de fmartelyke wonden
Van myn Jeius en zyn bloed.

Die uw toorn nu heeft verzoet;

Die voor ons heeft willen fterveny

Om ons eeuwig te doen erven,

's Hemels hooge Heerlykheid

Voor de zynen toebereid»

Laat;
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Laat uw Geeft, my meer verlichten,

In geloof en hoope ftichten,

Hoeden voor de zond' en val

,

Leiden door dit traanendal

;

Tot Gy my eens zult ontbinden

Daar ik zal myn Jefus vinden;

Daar ik U i)rie-eenig Godt
Loven zal , myn hoogde lot

!

ZANG
Ter Voorbcreidincre van 's Heeren

jefu Chrifti Hoogwaardig Heilio

Avondmaal.
g

Psalm 119: Vers 176.

/k hehhe gedwaalt ah een verhoren Schaap : zoekt

uwen knecht , want uwe Gebooden en hehhe

ik niet 'vergeeten.

Op de Maate van Pfa'm 25*.

Trouwe Harder van uw Schapen

!

Dieze weelig weiden Iaat,

Daarze gceftlyk voedfel raapen,

Daar uw Heilbron open ftaat:

Daar uw Geeft hen willig drenkt.

En uw goedheid haar zal geeven

's Levens waater, dat gy fchenkt

Om voor ecuwig U te leeven

B3 Ach!
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Ach ! ik dwaalde langs de weegen ,

In een dikke diiifternis

,

Daar geen voedfel word verkreegen ^

Daar geen troolt te vinden is;

Daar de duivel , hel, en dood,
Briefchend' op de ïielen loeren

,

Om die in den grootften nood
Door haar woede heen *c voerei>.

Maar ó Harder ! ók ten leeven

,

Door den dood , 7yt weêrgebragt
^

Daar Gy U had ingegeeven

Ter verlofzing van 't gedacht,
't Geen Uw Vader naar Zyn Woord

Heeft voor eeuwig uitverkooren

,

Op dat wie uv/ ftemnne hoort

Door Uw kracht nooit gaa verloores.

O waar vind' ik blyde klanken.
Om myn Harder, om myn Godtj,

Voor dit geeft'lyk goed te danken,
Voor dit onwaardeerlyk lot;

Die my vrydde van *t geweld.
Van de magt der fnoode zonden^
En in vryheid heeft geftelt.

Duur gekogt door Zyne wandes.

Ach! die vryheid, van veel waarde?
Heb ik niet genoeg betragt,

t Ydel fchoon der nietig' aarde.

Heeft my van het pad gebragt

;

'k Ben uw heilfpoor mifgetrcên

,

'k Heb op nieuws met veel gebreekea

My bezoedelt als voor heen.

Dies myn ontrouw is gebleeken*
^ Ach^
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Ach ! 't herdenken doet my fchrikkcn

Aan dien doodelyken üant,

Aan die looze fnoode Ürikken,

Voor de dvvaalende gelpant:

Stort myn hart een' heetcn vloct

Van berouwelyke traanen,

Dan ïie ik de Ichaê vergoedt.

En myn weg tot Jefus baancu.

'k Zie zyn Leedcn hen bereiden

Tor den gcellelykcn difch,

Om zyn' Ecre te verbreiden.

En zyn's Naams gedachtenis;

Daar men door gebrooken brood

Jefus kruisdood at zal m.i.alen

;

Daar der zielen hongersnood
Gceftelyke ipys lal haaien.

Daar de Heiland vol ontfermen
Noodigt de ve: moeide ziel

;

Daar Hy als met open' armen
Opbeurt hem die üruyklend viel

;

Daar een' vollen overvloed

Van zyn dierbre Zegeningen
Stroomt op een bedroefd gemiOcd

Dat na deczen prys zal dingen.

Durf ik, die my weer beladen.

Op het nieuw, met zonden vind,

Tot dien Tafel der genaden
NaadVen, als een Hemelkind ;

Durf ik, die myn zonden ken.
En aankleevende gebreeken,

Die beproeft hebt, wat ik ben,

Nu nog van te Hudren fpreekenÈ*

B4 h
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Ja ik zal op nieuw het leeven

Zoeken, wyl ik in den dood,
Uit my zelv, geen vrugt kan geeven;
Maar gefpyzigt met dit brood,
Zal ik , door zyn onderhand ,

In 't Geloof, my weer vereenen,
Met myn Jefus, 't hoogde pand!

Die voor zondaars is verfcheenen.

't Hart, gebrooken door zyn klagten,

En een neérgellagcn geeli,

Zal myn Harder niet veragten

,

Die behagen hem het meeft

;

Zyn menfchlievenheid is groot;

Veele zyn Barmhertigheeden

;

Hy rukt zondaars uit hun nood

,

En doetz' op het heilfpoor treeden.

'k Nader op zyn vrindlyk nooden
,

Wyl ik 's Harders ftemme ken,

En zyn billyke geboden

Nog niet gants vergeeten ben

:

Daar Hy by zich zelven fweert

Dat een zondaar niet zal derven,

Als hy zich oprecht bekeert,

Maar dan zal het leven erven.

Zyn myn zonden overvloedig.

Meer is zyn Barmhertigheid,

En genade, ryk en goedig.

Voor die zich oprecht bereid.

U we goedheid
,
groote Godt

!

Strekt haar uit tot alle volken.
Die U kennen voor haar Lot,

En uw waarheid tot de wolken.

Reinigt
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Reinigt my , myn hart en lippen

,

Heelt my die nu ben gewond

;

Laat geen' ^delheeden flippen,

Maar uw Waarheid, uit myn mond;
Kleed my met het bruiloftskleed,

't Kleed van uw gerechtigheeden
;

Maakt my zo ter Feeft gereed,

Dan zal ik vrymoedig treeden;

Dan zult gy myn ziel verzaaden,

En veranderen naar uw Beeld;

My op nieuws weer overlaaden

Met Uw Goedheid, die my flreelt;

Dan zal ik, met lu(l en vlyt.

Op het Zalig heilfpoor loopen

;

En myn gantfche levenstyd

Eenig op uw goedheid hoopen.

Groote Harder! wilt my leiden

Op het zielvernoegend fpoor

,

Daar Gy zult uw Schapen weiden
Deeze woefte Waereld door.
Daar men eeuwig word gevoed

Met die Hemelzoete fpyze,

Met een bly geruft gemoed,
Op een ongehoorde wyzc.

B f DANK-
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DANKZEG GINGE

Na 's Heeren

Heilig Avondmaal.

Psalm 103: Vers 2.

Looft den HEERE myne zicïe , ende en 'vergetst

geene van zyne Weldaden,

Vers f. Die uwen mond verzadigt met betgoede.

Op de Maate van Pfalm 24.

Gelooft 7yt Gy, Heliryke Godt

!

Myn Deel , inyn Trooli, myn hoogde lot \

Myn blyfchap, Toeverlaat en Leven;
Die mynen mond fchenkt hemelzoet;

Die Vreed' aan myn ontilelt gen.oed.

En vreugd hebt door den Gecfl gegeeven.

Die door geen fulver, noch door goud.
Waar op de Wacreldling vertrouwt,

M:iar door het bloed van uwen Zoonc,
Dat onbeflrafTelyke Lam,
't Geen onbevlekt ten offer kwam,

Ons hebt verworven 's Hemels kroone.

Ik lag in 't midden van den dood,

En door de zonden in dien nood
Gebragt, fcheen ik byna geftorven

;

^ Maar Gy hebt Jefus niet gefpaart

,

Die
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Die uit den Hemel , heeft op aard

,

Hei leven dcK>r zyn dood verworven.

Hier van ben ik aan uwen dlCchy

Daar Uwen Zoon myn Gallheer is.

Op 't nieuw verzeekert , door de pandea
Van uw genadenryk V^erbond,

Waar door Gy my het leven gond.
En my bevrydt vun zond' en icnandcn.

Hoe groot is Uw mcnichlievenheid?

Hoc groot het goed , door u bereid

,

Voor hen die uwen Naame vreeien:

D'e ons verloli hebt van den vloek

Der Wet, gefchreeven in uw Boek,
En eeuwig doet gelukkig weezen.

Wat zal ik voor al 't heerlyk goed,
Dat myne ziele hier ontmoet,

AanU, ó Levensbron ! vergelden?-

Ik zal myn gantfche leven Hoor
Het eeuv.'ig Zalig Hemelipoor,

BewundMen, en Uw goedheid meiden*

Dat Uw genndenryke Geeft,

i>k op dit Heilig Bruiloftstcell,

Myn ziel verkwikt heeft, door 't GelooTe,
ÏViy leide naar uw' Wyzen raad^

My houd' in dien oprechten Haar,

Dat my geen kwaad myn hoop ontroove,

Dan 2al ik in óh traanendal,

Bevryd zyn voor den fnooden val

,

Voor lift en laagen der Vyandep.;
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Want Jefus heeft des doods geweld.

Des batans kracht, ler neer gcvclt,

En ons verloli van helfche banden.

Dan zal myn hoop, die 't hart verblyd,

My (krken in den niinllen Itryd

Der zonden en der tegenheedcn

:

Want uwe kind'ren worden hier,

Door aarde, lucht, door water, vier,

In 't aardiche perk noch naauw beilreeden,

Dan 7.al ik na ik hier myn loop,

In vaft Geloof, in Liehie en Hoop,
Volend heb, eens de Kroon beerven,

Die Jefus door zyn ftcrke magt,

Hn offer heeft te weeg gebrngt.

Dat 's 't eeuwig leeven, na myn derven.

KERS-ZANG.
T E 2: A I A p: Vers f.

Een Kmd is onsgehooren , een

Zoone is ons gegeeven , ende de heerfchap-

pye is op zyne Jcbouder : ende men noe7nt

Zynen Naame M^onderlyk , Raad^ fterke

God 5 Vader der Eeuwigheid , Freedevorfl :

?:TiM. 3. Vers 16. Godt is geopenbaart in den

Fleefche, ^c.

N
Op de Maate van Pfalm 6f,

u is de blyde tyd gekoomen

,

Die ons den dag verjaart

,

De
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De beugelykde, voor de Vroomen,
Hen meer dan and're waard

:

De Heiland Jcfus is verfcheenen,

Van 's Vaders Hemeltroon,
zMs waare menfch, in vlees en beenen^
Godïs eengebooren Zoon.

Een Wonder boven alle wond'ren!
Daar geen vernuft by heeft

,

Daar Mofes Wet, en 't vloek uitdond'rcoi

Van Sinaï voor beeft;

Waar nad'Aardfvaders met verlangen
Reikhalsden in hunn' tyd,

In hoop, de waereld zond' ontfangen
Hem , die hun heeft verblydt.

M yn hart 2al 7,ich ter Feeft bereiden

Op deezen grooten dag

,

Om d'Eer van Jefus te verbreiden

Met ernften diep ontzag:

Juicht, juicht met my
, gy alle Vroomen!

Met blyfchap in den geeft,

Nu onzen Heiland is gekoomen,
Die eeuwig is geweeft.

Hy komt om 's Vaders welbehagen
Gewilliglyk te doen,

Om onze zond' en Qraf te dragen

;

Om zich tot een rantzoen

,

Voor ons, zyn Vader voor te ftellen.

Op dat in eeuwit^heid

Geen dood noch duivel ons mogt kwelleö,
Dit 's 't heil , door Hem bereid.
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Hy komt om *t eeuwig zalig leeven

,

Aan hun , die in den dood
Geleegen zyn , uit gunll, te geeven.
Om hen van hunnen nood

Te vryden ; want het was beflooten

In d'Ecuw'ge Vrecderaad;

Hy komt gelyk een rys gefprooten

Uit Vader Davids zaad.

Komt , komt 6 hardverftokte Jooden

!

Komt hier, ay ziet en hoort.

Hier werd u jefus aangeboodcn
Naar het Prophetifch woord

,

Uit Judaas Stammc voortgefprooten,

Gebooren uit een Maagt,
Veragt, vervolgt van 's waerelds Gróoteri,

Daar Bethlem roem op draagt.

Uw Vadren lang voorzeet voor deezen,

Gefchaduwt door do Wet,
DeMenfch gelyk in ftalt' ea weezen,

/ Doch rein en onbefmet

;

Laat Zyn geboort* U , fchoon op aarde

Gering, nieterg'ren, want
Hy is en blyft de Godt vol waarde ,

Die 't al fchiep door zyn hand.

Ey ziet, hoe duizend duizend* Englcn,

Op Zyn geboortentyd

,

Haar Lofgezaugen t'zamen menglen

, Om Zynen komfl verblyd

;

Zier hoe, uit vergeieege Landen,

. D'Arabers, in ootmoed,
Met hun gefchenken in de handen,

Neer vallen hem te voet.

Kan
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Kan noch uw hart afkeerig blyven
Van Abrams Schild en Loon

;

Die Vader Izaak deed beklyven,

En Jakob zynen zoon

;

Die He!d ! dié Krygsheld , die de Kind'rcn
Van Ifrel door Zyn' hand

Verlofte, dat hen niets kon hind'ren.

En voerd' in Kanaans land.

OGodt! verligt, verligt hunn* oogen,
Bcw^ee^t hen meer en meer

,

Op dat ly door 't Geloof bewoogen

,

Hem kuflen als hun Heer.

Laat Uwen Geeft dees zuiv're Waarheid
Doen lien aan 't Heidendom,

Zo word den Heiland, vol van klaarheid!

Gepreekt, gelooft alom«

Laat my dees Kerstyd heilig vieren

Veel beeter als voorheen

;

Laat uwen Geeft myn aandagt ftieren

Al waar de Harders treên;

Daar zal ik mynen Jefus vinden

By zyne Moedermaagt;
Hem v.ien in llegte fwagtels winden^
Die 's Hemels cieraad draagt.

O Jefus die in 't vlees verfcheenen

Zyt, als een fterflyk menfch,
Ach wil my doch met U vereenen,
Door Uwen Geeü, myn wenfch!

Op dat ik U alleen ter Eere
Mag leeven , hier op aard'

;

Want buiten U , myn Godt en Hecre!
is my niets nut noch waard.

PAASCH^
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PAASCH-ZANG.

RoM. 8: Vers 54, TVie is'*t die 'verdoemt ? Chri-

jius is V die geftowen is ; ja dat meer is
,

die ook opgewekt is,

ZTiMO TH. 2: Vers 8. Houd in gedachtenifze

dat Jezus Chrijïus uit den dooden is op*

gewekt.

w.
Op de Maate van Pfalm 3 1

.

ie juicht met my niet, Godc ter eeré,

Eerbiedig in den Geeft

Op 't allerheilzaamit Feeft,

Nu Heiland Jefus , onzen Heere,
Uit 't graf, de buik der aarde

,

Ryll met veel glans en waarde.

Wie flaat 'er met my niet verflagen

,

Om zyn menfchlievenheid

En 't heil , de Kerk bereid

:

Nu Hy als Koning op komt dagen,

En alle helfche magten
Verwint , door zyne krachten.

Gy leidd' om ons , 6 Opperft Weezen

!

Vrywillig 't lichaam af,

In 't akelyke graf,

Om onze fmarten te geneezen

;

Gy ftierft om ons het leeven

Voor eeuwig weer te geeven.

Ka
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Na 10 veel fmart en bitter lyden

;

Na 7o veel fchimp en fmaad

,

Vervolging en verraad,

Mocft gy, om onze ziel te vryden,
Noch aan het vloekhout raaken

,

En daar Godts toorne fmaaken.

Wat 7oud' uw dood , 6 Heer ! ons baaten

,

Indien ey door uw kragt,

Niet waart hervoort gebragt,

En had het duider graf verlaaten
^

Veibreekende de banden
Des doods , door uwe handen.

Laat vry d'ontaarde Jooden fmaalen

;

Laat Wachters, by de nagt,

't Verzeegelt graf met wacht
Bezetten; niets kan u bepaalen:

Hier tuigen lucht en aarde

Van uwen magt en waarde.

't Voorhangzel van Jeruflems Tempel
Scheurt dadclyk van een,

Van boven tot beneén

;

^len kent geen aardfche Kerk noch drempel

,

Nu Jefus , 't Ligt der ligten ,

In 't hart zyn Kerk zal ftigten.

De blinkend' Engelen verkonden,
Met groote heerlykheid

,

Hoe uwe Majelleit

Niet meer werd in het graf gevonden
^

Maar reeds uw volk op hcedcn
Nu zyi voor uit gctreeden.

G juicht
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Juicht dan met my, 6 alle Vroomen!
En zingt, een Vreugden Lied,

Om *t heil aan ons gefchiedt

,

Nu Jefus is uit 't Graf gekoomen,
En voert de dood gevangen

,

Dat die ons nooit zal prangen.

Laat ons met dankbaarheid ons leevcn

Aanftellen tot zyn' Eer,

Nu Jefus onzen Heer
Zich voor ons heeft ter dood gcgeeven

;

Laat ons Hem eeuwig pryzen

En hartlyk dank bev^yzen.

Dat Tefus Geeft ons voortaan leidc

Op 't regte Hemelfpoor,
De gantfche waereld door

;

Dat Hy door zynen Staf ons vi^eide

,

En ftier ons op de Weegen
Daar 't leevcn wordt verkreegen.

ZANQ
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if.

ZANG
Op de

HEMELVAART
Onzes Heeren

JEZUS CHRISTUS.
Psalm 47: Vers 6, 7, 8 . Godf vaart op met ge~

juich 5 de HEERE met geklank der

Bazuinen.

Handel, i: Vers 9. Ende als hy dit gezegt

hadde^ njoierdt hy opgenoomen daar zy V za*
gen 5 en een wolke nam hem wech van haa^
ren oogen.

Stemme: Hoe fchoon ligt ons de Morgenftar.

Hoe ryft de blyde Dageraat,
Die vrolyker dan eertyds (laat,

Haar glans dringt in het harte

Van ieder Chriften, die met vrugt

Herdenkt hoe boven wolk en lucht.

Ten fpyt van dood en fmarte

,

De Zon,
En Bron

,

Van al 't Weezen,
Is gereezen

,

Vol van glanfzen.

Boven al des Hemel ftranfzcn,

G 2 Na
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Na dat Hy veertig dagen heeft

Vertoont door teek'nen dat hy leeft

,

Om hen te doen gelooven

,

Hen leerende gelyk voorheen,

Wat padt men nu hadd' in te treén

,

Na *s Hemels Stad hier booven.
Wat Leer

,

Met eer,

Zyne volken,

's Hemels tolken

,

Zouden leeren

,

Eer 2y van JeruPlem keeren.

Maar eer de groot' Alzeegenaar

Zyn reiz' aanneemt , te vi^onderbaar

!

Verheft hy eerft 7yn handen,

En zegent 't Heilig Elleftal,

Door Hem befchermt voor ramp en val

,

Bevrydt van zondebanden;
Ten blyk

,

Godts Ryk,
Zo vol venaarde,

Niet op aarde,

Maar hier booven

Is , om Eeuwig Hem te looven.

Dus ryft de Heiland boven 't zvvrerk

,

En laat zyn volk in 't aardfe perk

,

Niet om haar te verlaten

,

Maar tot haar welzyn allermeeft

,

Om van den Hemel Zynen Geeft,

Den Troofter t'haarer baaten

,

Van daar,

Zo klaar

,

Af
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Af te zenden

,

Om te wenden

,

AU' haar fmarten.

En te daalen in hunn' harten.

Terwyl 't geloovig hart en oog
Zyns volks hem naziet hemelhoog,

Verfchynen rtraks twee Mannen,
Wier Hemels blinkende gewaat,

Getuigden van hun Heilgen llaat:

Door Gods Geelt aangeipannen

,

Metlaft,
Omvafl:,

Hen te leeren

,

Dat Hy keeren

Zou, en koomen
Zo als Hy was opgenoomen.

O Joden! ongeloovig Volk,
Ziet hier GodtsZoon , des Hemels Tolk,.,

Met glans ten Hemel keeren

;

Geen Duivel, Dood , geen helfch geweld,

Geen Krygswagt aan zyn Graf geftelt,

Vermogt dien Held dit weeren

;

Wiens kracht

,

En magt

,

Heeft verHonden,
Helfchc vonden

,

En verftooven

,

Ryzend' in triumf naa booven.

Myn ziel, verheft u derwaarts heen,

Daar Jefus u is voorgetreên

,

Die U van uwe zonden
Bevrydt, en van de helfche magt,

C 3 Door
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Door *t geen Hy heeft voor u vOlbragt

;

En door tyn dierbVe wonden

:

Laat d'aard*

,

Zo waard

,

U niet weezen

,

Om na deezen,

Daar te wroeten

,

Tragt om hoog u\y lufl t'ontmocten.

Daar Hy, aan 's Vaders rechterhand

Gezeeten^d'Eeuw'ge Vierfchaar fpant,

En pleit (leeds voor de Zynen

,

Van waar Hy op den grooten dag
Neerdalen zal , om met gezag

Als Rigter te verfchynen

:

Gaat dan

,

Slaat dan
Uw zielsooge,

Naa om hooge,
Daar uw fchat is

,

Dan treedt gy nooit 't rechte pad mis.

PINK-
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PINKSTER-ZANG.
H / N D E L. 2: Vers 17 en 1 8. Ende het zal zyn

in de laatJie dagen (zegt Godt) ik zal uit*

fiorten van mynen Geeft op allen vlcefch \

ende uwe Soonen ende uwe Dochters zullen

propheteeren ^ ende uwe jongelingen zullen

geftchtenfien , ende uwe Ouden zullen droo*

tnèn dromen.

Ende ook op myne dienftknechten , endi

op mym dienftmaagden , zal ik in die da*

gen van myyien Geeft uitftorten,

RoM. 8: Vers p. Maar zo iemant de Geeft Chrifti

niet en heeft , die komt hem niet toe.

Op de Maate van Pfalm 68.

Verheugt, verblydt u in den geeft,

O Chria'nenl op het Pinkfierfeeft,

Het Feell der Eerftelingen

;

Verheft Godts lof met hart en mond,
Zingt in den vroegen morgenftond

Van deeze wondre dingen:

Verzamelt in 't Geloof by een,
Met Eendragt, pryft in 't algemeen.
Uw Godt, die Godt der Waarheid,

Die door dit groote Wonderwerk

,

Van zynen Geeft, zyn Woord, zo ftcrk

Beveftigt in zyn klaarheid.

Het fterkgedreevene geluit

Snelt als een wind x^w Hemel uit

,

€ 4 In't



40 C HR I S T E L Y KE
In 't huis daar Chriftus Leeden

,

D'Apoftélen, in zyneri Naam
Vergaart, in eenigheid te zaam

Volherden in gebeeden

:

Verdeelde tongen als van vuur

Bcflraalen hen, die op dat uur

Zyn by elkaar gezecten.

Tot zy vervult door Chriftus Geeft,

Verfcheide taaien, onbedeeft

Straks fpreeken , en wel weeten.

Geringe VifTers ; onbekent

Pe Schoolgeleerdheid , nooit gevi^ent

Te leeren vreemde taaien

,

Die fpreeken, dat al 't uitheemfch volk

Jiun taal verftaat, en zonder tolk

Begrypt , 't geen zy verhaalen

,

En Petrus toont, hoe 's Heeren magt
Nu door Zyn Geeft dit ftuk volbragt,

Zo lang voorzegt voor deezen,

Hpe 't geen gezien w^ierd en gehoort,

Gefchiede naar 't Prophetifch woord

,

En dat het dus moeft weezen.

«^ Godt, die eertyds uwe Wet,
Op Sinaï hebt ingezet

,

Met blixemen en dond'ren ;

Die thans uw heiligenden Geeft

Stort op dit heerlyk Pinkfterfeeft,
^

Tot yder eens vcrwond'ren

,

En veft de Kerk van *t Nieuw Verbond

,

Op Jefus dood zo vaft gegrondt.

Tot Heil voor d'Uitverkooren:

Uw G^eft beftraal myn duifter hern

,

Op
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Op dat het gantfch verandert werdt

,

En tot Uw' dienft herbooren*

O Jefus ! die vol Majefteit,

Uw Troon bekleedt vol heiligheid,

Ten Hemel opgevaaren»

Van waar Gy uwen Troofter ïendt

,

Verzegelend' al wie Hy kent,

Om eeuwig te bewaaren.

Ach dat uw Geeft my meer en meer
Verzeck're van Uw gunft, 6 Heer!

En naar Uw Woord doe leven

:

Dat Hy myn hart in blyfchap zet,

En trooftc zo my onfpoed let;

Laat Hy my nooit begeeven.

C s JAAR-»
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JAAR-ZANG:

Om te zingen op hec Nieuwe Jaar , of op

de Verjaringe van iemands Geboorte-

of eenige andere Merkwaardige-dag.

Tob 7: Vers 6. 9. en 10. Myn dagen zyn lichter

ge-weeft dan een Wevers [poel , ende zyn

vergaan zonder verivachtinge :

Een 'Vüolke vergaat ende vaart henen : alze

die in het graf daalt , en zal niet "jjeder

epkomen,

Hy zal niet meer voeder keeren tot zyn huis \

ende Zyne plaatfe en zal hem niet meerder

kennen.

Op de Stemme van den i ló^e Pfalm.

W^ at groote gunft beftraalt my dcezen dag

,

Die op het nieuw een Jaar hegt aan myn leeven:

Een gunft, waar voor ik d'Eer aan U zal geeven,

Heilryke Godt , met ootmoed en ontzag.

Was uw genaad' aan my , onwaardig menfch!

Gedöurende myn tyd, my niet vertcheenen,

'k Was voor uw aanfchyn als een wolkverdweenen,
Daar ik dees dag noch leef, met vreugd , naar wenfch.

Naar wenfch
,
gezond , in (laat van lichaams kracht,

Maar , tot myn fmart , omhangen met veel zonden ;

Elendig en gebrekkelyk bevonden,

Waarom myn ziel van treurigheid verfmagt.

6 Goede
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ó Goede Godt ! die my noch hebt gefpaart

,

Zodat ik weereen jaartydzieverloopen,

Hoe kan ik op uw gunft en goedheid hoopen

,

Zo 't leven niet is met uw Wet gepaart ?

Vernieuwt in my , by 't aangevange Jaar

,

Myn hart , myn ziel , en myn verftand en zinnen

;

Laat my niets dan 't geen heilig is beginnen
,

Zo vreeft myn ziel geen dood noch hels gevaar.

Myn Jaarcn zyn zeer fnel gelyk een fchim

,

En ligter als een Weevers fpoel vervloogen

:

3a al s een droom verdwyni voor waakend' oogen

,

Noch blinkt myn zon aan d'aardfche levenskim,

Mogt myn j^edrag nu als een heldre zon
Naar 't h'cht uws Woords in vollen Uiifter praalen

,

Op dat Gy eer, myn ziel mogt Heil bchaalen,

Als zy de kragt van 't zondig kwaad verwon.

Dan zoud' ik eerfl: in een gewenfchte vreugd

,

Deesjaardagu, myn Godt, ter eere vieren:

Myn wegen naar uw heilig rigtfnoer {lieren

,

In Godtsvrugt , en in pnbelprooke deugd.

Myn ziel verlangt om u , haar Heil en Godt,
Voortaan ter eer en in het licht , te 1 even

;

Haar zelfs geheel en al aan u te geeven

,

Wyl Gy alleen haar Schild zy t en haar Lot.

Leer my, 6 Godt! innaarQIgheiden vlyt,

Met vrugt , al myne levensdagen tellen

,

Met yver my naar uwen Wet te ftellen

,

Üp dat myn hart wys worde door den tyd.

4J

Vol-
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Volbrengt in my uw heiligende kracht

,

Pie my alleen genoeg en nut zal weezen

,

Dan heb ik ypor geen tegenheên te vreezen

,

Als ik uw Wet in 't binnenft recht betragt.

Dan zal de dood , mynziel, deslevensgeeft,

Veel zaliger als 't aardfche leven ftrekken

;

En my het pak van 't brooze vlees uittrekken

,

Ja voeren in het eeuwig Jaarig-feeft.

BRUILOFTS
VREUGDEN-ZANG.

Spreuk, f: Vers 1 8. 20. en 11. Ferhlydt u van
wegen de Huisvrouw uwer jeugd,

Ende waarom zoudt gy^ myn Zoon^ ineene

vreemde dooien^ ende den fcboot der onbe*

kende omvangen.

Want eens iegelyks wegen zyn voor de oogen

des HE EREN: ende hy weegt alle zjne

gangen.

Op de Wyzc : hoe fchoon licht ons de Morgenftar.

De befte vreugde , die op aard

Te vinden is, en meerder waard
Dan alle waerelds fchatten

;

Is een oprecht vernoegzaam hert,

't Geen door geen Nyd ontroert en werdt.
Maar
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Maar vreede zal bevatten

,

Daar geen

,

Schynreén

,

Vuile luften,

't Hart omruilen,

En 't genoegen

Vry blyft van een fchuldig wroegen.

Nu is 't een dag van blyde vreugd,

Van vrolykheid en zoet gencugt j

Nu Bruid en Bruigom paaren

:

Die beiden eens van hart en zin

,

Bewoogen door een reine min,

Elkander trouw verklaaren,

Om al

,

't Geen zal

,

Na dit Paaren

,

Hun v^eêrvaaren

,

t'Zaam te draagen

,

En malkand'ren te behaagen.

Gezegent is den Echtenftaat,

Gerecht naar 's Heeren Wet en raad,

En in Zyn' vrees begonnen

:

Want Godt Verlaat die menfchen niet^

Die Hem vertrouvi^en in eerbied

;

Met Godt is 't al gev^^onnen

:

Verzint,

Begint

Met den Heere,
t'Zyner eere

,

In dit leeven

,

Zo zal Hy zyn zegen geeven.

O Godti
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O Godt, gy die de Huwlykswet
Hebt van 't begin afingezet,

Op dat elk kuifch 7ou leeven
;

En dat het menfchelyk geflacht,

Wordt tot uw Eere voortgebragtj

Om hulp elkacr te geeven.

Stort, Heer,
Mild neer

Veele Deugden,
Veele Vreugden,
In de harten

Van dit Paar bevrydt van fmarten.

Laat geen onrein' onguure geeft

,

Befmetten 't 7.uiver Bruilottsfceft
;

Niets moet de vreugde ilooren.

O dat dit Huwlyk t'uwer Eer

,

In vreed' en vreugd uitvalle Heer!
En elk uw lof mag hooien

:

WantU,
Komt nu,

Opper-Heere

!

Lof en eere

,

Voor uw goedheid

,

En air onverdiende zoetheid.

VELD'
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VELD-ZANG.
Psalm 104: Vers 14. en 24. Hy doet het gras

uitfpruiten 'voor de heeften , ende het kruid

tot dienft des menfchen , doende het brood

uit de aarde voortkoonien.

Hoe groot zyn wwe 'werken , ó Heere ? Gy
hebtze alle met wysheid gemaakt , V aard-^

ryk is "jol van uwe goederen.

Op de Maate van den looftc Pfalm.

TT et oog, hoe ver 't zich rondom weidt,

JL X L'angs 't graazig veld wyd uirgefpreidt

,

Vindt in al 't groen cieraad geen end,

Waar heen 't zich met opmerking wendt.

Want hoe het meerder 't al beziet.

En met een keurig oog befpiedt,

Hoe meer het overdubb'le ftof

Vind tot des Scheppers eer en lof.

Ik zie geen groent' of kruiden (laan.

Of elk wyd my een Godheid aan.

En noopt my tot myn werk en pligt,

Daar yder fpruit my leert en flicht.

Het minfle bloempje, dat 'er (laat,

In cier'lyk' order opengaat,
En ryft op zyn' befcheiden tyd,

Of bloeit mee een onkreükb're vlyt;

tik
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Elk draagt met vrucht ïyn eigen zaad

,

En ftrooit het weer in rykc maat,

Om op het nieuw, in tyd en ftond,

Te ryzen uit den dorren grond.

Wat is 'er menig ledig menfth
^

Met aards verfiand voorzien naar wenfch^
Die Godt de minde vrucht niet draagt,

Ja niemant als zich zelfs behaagt

;

Daar 't ftomme redeloozevee,

Hoe Üerk en groot ! zich mak en dwee,
Ten dienft van zynen Meefter toont,

En 't voedfel door zyn' arbeid loont.

Daar Os en Ezel kent de ftem

Van zyn' bezitter, vaardig hem,
Met luft en kracht, ten dienft te ftaan,

En voor hem in 't gareel te gaan.

Het vlugge fnelle pluïmgediert
^

't Geen in de lucht hier vrolyk zwiert,

Zingt , by den vroegen dageraad

,

Des Scheppers Lof op zyne maat.

Terwyi d'ondankbre menfch door 't veld

Treedt, en niet eens de goedheid meld
Van Godt, die hem den adem geeft,

En duldt noch dat hy dierlyk leeft;

D'ondankbaarheid , een helfch gebroety

Erkent nooit het verkreegen goed.
Maar kieft veel eerder 't flinkfche padt^- .

In zorgeloosheid afgemat.

O Godt r'
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O Godt ! gy die het aardryk fchiep

Toen 't niet en was, en 'tdaad'lyk riep

Als of 't 'er was , en 't ftont 'er Heer

,

Op uw Gebod en tot uw Eer;

Die dit roemrugtig tafereel

,

Zo ryk en vrugtbaar , fchoon en eêl

,

Met al ïyn volheid wrogt naar wenfch,
Tot nut en voordeel van den menfch.

Wat lyn wy, dat gy ons, lo goed
Met uwe zegening ontmoet.
En dag op dag vernieuwt 't gelaat

Des velds , dat ons ten dienlle ftaat.

Die ons ontelb're weldaén fchenkt,

En uit een zee van goedheid drenkt:

Ja duldt noch dat de Zondaar leeft,

Aan wien gy ook 2yn voedfel geeft.

Maak ons gelyk dit vruchtbaar veld,

Om vrucht te dragen recht geftelt:

Wift onze zonden uit door 't bloet

Van Jefus , dat uw toorn verzoet;

Bereid ons door uw goede Geeft

,

Dat wy u dienen onbevreeft.

En qwe Schepf'len tot uw Eer
Gebruiken , Eeuwig Godt en Heer

!

WATER-
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W A T E R - Z A N G.

Psalm i 04: Vers f, 6 en 7. Hy heeft de aarde ge-

grondet op hare grondveften : zy en zal

nimmer noch eeuwïglyk niet wankelen,

Gy hadtze met den afgrond als een

kleed overdekt : de wateren Jionden boven

de hergen.

Van WW Schelden vloden zy , zy haa-

Jïede haar ivech voor de flemme uwes don-

ders.

Op de Wyze van O Heilig Zalig Bethlehem.

H oe blinkt de Krillallyne vloet

Met haare kabbelende ilroomen,
Waar mee 2y 't grasryk boord begroet,

Befpoelende haar groene ïoomen

;

Daar zy het land op haaren buit,

De fpartelende vifch, komt nooden.
Met deun geraas en zacht geluit

,

Langs malfche vette klaverzooden

;

Gereed, ten dienfte van den menfch,

Uit haare volheid meê te deelen

,

En boven zyn vvaardy, naar wenfch,

Met aangenaame fpys te flreelen.

O Godt ! gy die bet nardfche rond

,

En zyne volheid, hebt gefchapen,
En
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En tot gebruik den menfch gegont,

Om daar zyn voedfel uit te rapen

;

Gy die de wilde woefte 2ee,

Hebt van het vafte land gefcheiden

;

Daar Gy het wild' en tamme vee

Laat in de vruchtb're beemden weiden
;

Bevochtigt door het vloeib're nat

Der vlugge ftroomen en revieren,

Die uït de zee, dat watervat,

Als ftraalen om den aardkloot fwieren-;

Of keeren naa hun oorfprong toe,

Op tyd en perk hun voorgefchreeven

,

Des vlietens nog des ftroomens moe,

Maar onophoudlyk voortgedreeven

:

Daar duizend viirchen onder een

,

In dezen glazen boezem, fnellen.

Waar uit men Uwe mogenhtên

O Godt ! met aandagt kan vertellen.

Wat is de menfch , dat gy , 6 Heer

!

Uw Schepf'len hem ten dienfl wilt fchenken,

En uit uw volheid, tot uw eer,

Hem weet te fpyfen en te drenken.

Ach dat myn hart volveerdig wierdt.

Om U , als Óorfpronk aller dingen

,

Door uwen goeden Geeft beftiert,

Godvruchtiglyk ter eer te zingen:

Op dat ik van ondankbaarheid

,

D a Voor



fi C H R I S T E L Y K E

Voor u , bevrydt mogt 2yn bevonden

,

En, door Uw goedheid toebereidt,

My hoeden mogt voor fnoode zonden.

Wafcht my , door 't water der Genaé

,

Van alle myn' oniuiv're fmett^n

;

Dat ik uw goedheid gade flsa

:

En ftier my naar uw* heiige Wetten.

H O F - Z A N G.

Psalm CIV: Vers 24.

Hoe groot zyn uwe werken , 6 Heer ! Gy hehtze

alk met wysheid gemaakt^ het aardryk

is 'üol van uwe goederen.

Toon: Bel ItIs.

1 .aat ons nu verheugt in 't hart,

Godt ten prys een lofzang zingen,

En de ftem ten Hemel dringen.

Buiten alle ramp en fmart

,

Daar de boomen en de bloemen

,

Daar de vogels en 't gediert

,

Schoon zy ftom zyn , echter roemen

,

Hem die fchiep al 't geen hier zwiert.

't Blomperk dat in fchoonte praalt,

En den roem des Kofs kan haaien

,

Zal de wysheid ons afmaaien

,

Daar
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Daar lyn glans en clerfel ftraalt,

Van den Schepper, die de kleuren,

Zoverfcheiden, als een gloed,

Aan de bloemen fchenkt, en geuren

Zo verkwikkelyk en zoet.

't Leven van een fterflyk menfch

,

Hoe vol vi^ysheid en vermoogen

!

Hoe ontrachlyk voor elks oogen

!

Hoe volmaakt naar zynen wenrch!

Wordt gelyk een bloem verflagen,

Die noch in den morgenftond

Geur en üerfel (lond te dragen;

Maar die 't avond-uur verflondt.

Ziet de boomen in hun perk

,

Groot' en kleene, cierlyk pryken,

Die men mag met recht gelyken

By Godts uitverkooren' Kerk ,
^

Daar men Eiken, daar men Geed'ren,

Daar men plant en fpruiten vindt,

Zo wel kragtigen, als teed'ren.

Elk nochtans des Heeren Kind.

Bloeit den Boomgaard op 7,yn' tyd,

't Zyn beloften van hun vrugten,

Daar de Hoveniers naar zuchten.

Voor hun werk, en nyvre vlyt;

Laat ons van die boomen leeren,

In den welgefchikten Hof,

Vfugt te dragen, Godt ter eeren,

Die ons fchiep uit aard en ftof.

Yder boomptje draagt zyn vrugt,
^
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Om lyn Heer voor 't goed te kroonen,
En zyn eigenfchap te toonen

,

Indeeze openbaare lucht,

Waardig in den Hof te praalen

:

Zou de menfch dan fnooder zyn

,

En Godt niet zyn plicht bctaalen ?

Dat zoud' onbetaamlyk zyn ?

Let eens op het zacht geluit

Van de voogels, die met klanken
Haaren Godt en Schepper danken

,

Door haar' zang en zoet gefluit:

Daarze vry van aardfche kommer,
Met een wonderbaare luft.

Onder d'aangenaame lommer,
Schaat'ren vrolyk en geruft.

Wie zou niet veel liever met
Dit gevoogelt', opwaarts zweeven
Naa zyn Godt, zyn licht en leven,

Op de waare Deugd gezet

:

Als in onderaardfche hooien
,

Met de mollen in den grond

,

In het duiftere te fchoo'en

,

Daar men nimmer Blyfchap vondt ?

Ziet de Hemel , zon of maan

;

Of de flonkerende fterren

,

Die nooit in haar orde werren

,

Met haar glans en luider ftaan;

Denkt dan eens hoe fchoon 't daar booven
In den Hemel zelfs moet zyn.

Daar men Godt volmaakt zal looven
,

Buiten aardfche zorg en pyn.
'tNoeftig
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't Noeftig Byetje vliegt en fweeft,

Om den honig te vergaéren

,

Uit de bloemen en de blaéren,

Die het ons tot voedfel geeft: '

Zouden wy dan, die gefchaapen

Zyn met redelyk verftand,

Hier geen zielenvoedzel raapen

Uit hetgeen hier is geplant?

Laat ons uit al 't geen hier (Iaat

,

Altyd deezen voorraad haaien
,

Dat wy Gode dank betaalen,

Die 't ons geeft in overmaat;
Laat ons uit de Schepflen leeren

Onzen plicht om dienft te doen,
Om te leeven , Godt ter eeren

;

En ons voor het kwaad te hoen.

ZANG
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ZANG in TEGENSPOED,
Over het Verlies van Goederen of

Vrinden, &c.

Psalm XLII: Vers 12.

fTdt buigt gy u needer , 6 myne ziele ! ende wat zyt

gy onruftig in my? hoopt op Godt^ want ik zal

hem noch hoven 5 Hy is de menigvuldige

verlofzinge myns aangezicht

s

, ende myn
Godt.

Op de Maate van den 77^^ Pfalm.

Wat 's de menfch als ftof en aarde,

Nietig, broos, van geener waarde,
Als een glas dat haaflig fplyt;

Als een leeven vol van flrydt

;

Dan door Blyfchap opgeheeven

,

Dan door droefheid neergedreeven

,

Hier gelachen , daar gefchreyt

,

Een gev^ifT' onzeekerheid.

'k Voel' , helaas ! myn harte prangen

,

Vreeze heeft myn ziel bevangen

,

Neergevelt ligt al myn moed
Door deez' naare tegenfpoed

:

Nu aan 't zuchten, nu aan 't klagen,

In 't gezicht de fmart gedragen

,

Die my angftig maakt en pynt

,

Dies al myne vreugd verdwynt.
Wat
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Wat mag toch de reeden weezen

,

Dat die ramp my is gereezen >

Daar een ander vrolyk leeft

,

En geruften voorfpoed heeft:

Zou Godt myner wel vergeeten?

Wyl ik treurig neergezeeten

,

Worflel met een droevig kwaad,
Dat my diep ter harte gaat.

't Zyn de vrugten van myn zonden,

Want daar wordt geen kwaad gevonden
J3y Godt, 't alleropperft goed,

Die my maar herdenken doet

Aan de zonden van myn leeven

,

Die ik dikwils heb bedreeven,

Toen ik moedig , en vol waan

,

Wandelde den breeden baan.

Dog ik zal in deez' elenden

,

My tot mynen Vader wenden

,

En hem fmeeken in den nood,
Arm van geeft, van hulp ontbloot;

Ik zal hem myn fchuld belyden,

En hem bidden my te vryden

,

Van dit droev' en naare kruis,

Dat my aantreft , en myn huis.

Dog ik hoop op Zyn Genade,
Die hy my weer , vroeg of fpade,

Om het bloed van zynen Zoon,
Toonen zal van 's Hemels troon

;

Dan zal ik myn gantfche leeven

,

Tot de Godtsvrugt my begeeven,
En alleen tot prys en eer

Wandelen van mynen Heer,

D s Dies,
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Dies, wat buigt gy u zo needer

O myii ziel ! in dit onweeder
Van den bangen tegenfpoed !

Ey fchept weer een' nieuwen moed

!

Hoopt op 's Heeren hulp van booven,
Dien gy noch volmaakt zult looven:

Want Hy zyn genade geeft,

Aan al wie boetvaardig leeft.

Weg dan , oorzaak van dit kwaade

!

Zonden, die Godts ongenade
Waardig zyn, ja die 't verderf

Krvgen tot hun loon en erf.

Neen myn ziel , betragt vol vreugden

,

t'üetfnen alle zoort van deugden ;

Jaagt aldus met ernft en fpoed

Naa het eeuwig Hemels goed.

LOFZANG in VOORSPOED,

Ofom een verkreege Weldaad.

Psalm ico: Vers f.

TVant de HE E RE is goed^ zyne goedertierenheid

is in der Eeuwigheid ^ ende zy}?e getrowwigheid

van gejlachte tot gefiachte.

Op de Wyze van de lo Gebooden des Heeren.

Ik zal myn Bond-Godt hartlyk looven,
En danken voor al 't grooie goed

,

Waar



GEZANGEN. fp

Waar mee myn Vader my, vanbooven,
Op aarde gunftiglyk ontmoet.

Wat ben ik, Heer, -dat gy my hceden
Uw goedheid noch lo klaar betoont,

En zendt uw zeegen hier beneeden,
Daar zo veel kwaad noch in my woont?

Gy hebt de werken myner handen
,

Goedgunftig, doen voorfpc-tedig zyn,
Daar anderen in fchaad' ot' icnunden

Neerzitten, of in droeve pyn.

Ik danlc u Heer, voor uwen zeegen,

Dien ik van uwe milde hand
,

Uit enkle gunfle, heb verkreegen.

En dat Gy droefheid van my bant.

't Zyn koorden. Heer, van uwe liefde,

Door welke gy my tot U trekt;

Ach dat uw Geeft my 't harte griefde,

En ik tot Godtsvrugt wierd gewekt.

Dan zouden deeze Zegeningen
Met vrucht befteedt zyn, aan my,Heer'

x\ls ik voortaan, voor alle dingen,

Betragt' alleen uw Wet en Eer.

Maak my recht dankbaar al myn leven,

En vergenoegt in mynen llaat;

Want al wat gy my hier zult geeven,
Komt uit uw goedheids overmaat»

Het goed waar mee Gy my bejeegent,

Op
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Op deezen Hefelyken dag,

Zo ryk en mild van U geieegent,

Wekk' in my eerbied en ontzag.

Voeg by dit goede 't rein Geloove,
De Liefd' en eene vafte Hoop ,

Dat my geen kwaad die fchat beroove,

Geduurende myn levensloop.

Laat my ook d'Armen bly ontmoeten

,

En deelen van dien aardfchen buit.

Om hunne traanen te verzoeten,

Waar meé men 't dankbaar hart ook uit.

Dat my uw goed niet opgeblaazen,

Nog trots op deezen voorfpoed maakt,
Dit is het werk der aardfche dwaazen

,

Het geen uw Woord afkeurt en wraakt.

En zo 't geluk zich eens mogt wenden,
Dat my de bange tegenfpoed

Weer trof, dat ik in myn elenden

,

Herdenken mag dit voorig goed.

Het gaa dan met all' aardfche zaaken

,

Zo 't u gelieft , myn Heer , en Godt

!

Als ik my maar kan recht vermaaken,
In u myn hoogde Goed en Lot.

Dan heb ik fchats genoeg verkreegen
,

Die my vertroofl in allen nood.
Dan zal ik nimmermeer verleegen

Zyn, zelfs in 't midden van den dood.

ZANG
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Om Liefde tot God.

Matth. 2.1: Vers 37 en 38. Ende Jezus zeide

tot hem , Gy zult lief hebben den Heere
Wilden Godt , met (leheel uuf herte , ende

met geheel wwe ziele , ende met geheel uw
'verftand.

Dit is het eerfte , ende het groot Gebodt.

I Joh. 3 : Vers r . Ziet hoe groote liefde ons de Va^
der gegeven heeft , namelyk , dat ivy kin»

deren Godts genaamt zoude warden.

Op de Maate van Pfalm 24.

O Godt der llefd', ó opperft goed!
Ontfteek door liefde myn gemoed

,

Dat ik u weeder mag beminnen,
Die my hebt liefgehad, en deel

Geeft om uw kind te zyn , geheel

Met hart , met ziel en alle linnen.

Uw liefde heeft, uit enkel niet,

Gefchapen 't geen het oog hier ziet,

En onderhoudt het in zyn weezen

;

Uit liefde hebt gy uwen Zoon
Op aarde van des Hemels troon

Gezonden , om ons te geneezen.

Defchimp, defmaad, defmart, endood,
Die hy uit liefd' om onzen nood

Gelee-
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Geleeden heeft, verwekt' ons 't leeven:

Het allergrootile teken van
Uw Menfchenliefde, 't geen men kan
Begfypen , is in Hem gegeeven»

Myn ziel flaat nu geheel verzet

,

Als z' op die grootc liefde let

,

Die haar kan zo gevoelig grieven

,

Dies zucht zy , Heer , en wenlcht en bidt

Dat Gy by deeze liefd' ook dit

Wilt geeven , dat zy U mag lieven.

Ach dat uw heiligende Geeft,

.

Nu langs hoe meer en allermeeft

Daar toe bereide hart en zinnen

;

Om U, myn allerzaligft goed,
In alle voor- of tegcnfpoed

,

Alleen oprechtelyk te minnen.

Al wat 'er is vergaat in 't endt

,

Maar die uw liefde regt erkent

,

En oetfent, zal altyd beklyven.

O liefde! die geen weergaê vindt,

Zo eigen aan een Hemelkind

,

Vervult myn hart, wilt by my blyven.

Schep Heer, in myn verlangend hert,

Die wederliefd', op dat het werdt,

Geheel en al , tot u geneegen

;

Dan zal ik in geweiifchte vreugd,

In Blyfchap en in Zielsgeneugt,

Steeds wandlen op de liefde-weegen.

ZANG
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Om liefde tot zyn' Evenmenfch.

I Jo/H. 3: Vers 14. Die zynen Broeder niet lief

en heeft , blyft in de dood.

\''ers 18. Laat om niet lief hebhen met den

ivoorde , mch met de tonge , maar met de

daad^ ende waarheid,

R o M . 1 3 : Vers 8 . Zyt niemdnt iet fchuldig , dan
malkanderen lief te hebben.

Op de Wyze : O Heilig Zalig Bethlehem.

o Heer! gy die de liefde voedt,

En oefent aan der menlchen kindren;
Die deeze Deugd fielt in 't gemoed

Van d'awen, daar haar niets kan hind'ren.

Ontvonk noch meer hier toe myn hert

,

Maak tot het weldoen my geneegen
;

Geen menfch bezit iets goeds, of 'twerdt

Van U, uit enkle gunft verkreegen.

Hoedt my voor ongevoeligheid,

Maar fchenkt my innig meededoogen
,'

Die my lleeds vaardig en bereid

Maakt, tot myns Naaitens hulp bewoogen.

Geen Baatzucht, die haar zelven zoekt,

Vermeelters myn hart of zinnen

;

De
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De 2uiv're liefde wraakt en vloekt

Dit kwaad, en zal oprecht beminnen.

Laat Nydigheid , noch logentaal

,

Geen gramfchap, noch ligtvaardig wreeken,
Geen ongefchiktheid , woeft onthaal,

Maar liefd' in mynen boezem fleeken.

Een liefde die (leeds weldoen baart,

En vaft gegrondt is op uw liefde

,

Waar door g' ons in 't Geloof bewaart,

En eerft in 't harde harte griefde.

Dat uwen Geeft ontvonke Heer

,

In my de liefde tot myn' Naaften

,

Op dat ik tot zyn hulp, uw Eer,

In weldoen my altyd mogt haaften.

Dat ik al zynen ramp en fmart

,

Als of 't de myne was mag achten

,

En dus, met een geneegen hart.

Hem in zyn' druk nooit Iaat verfmagten.

Doet my vergeeven al het leedt

Waar meed' een ander my bejeegent;

Het goeddoen is fteeds wel befteedt,

Wyl gy den dader daar door zegent.

Laat my voor 's Naaftens goed gerugt,

Als voor myn eigen, vlytig waaken.
Dat ik, voor 't zyne, met die zucht

Mag yv'ren, als voor eige zaaken.

En vind' ik ergens eenig kwaad
In
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in mynes Nanftens boefem wooncn

,

Dat ik hem dan vermaan' , nooit haat'

,

En dus myn liefde hem mag toonen.

De ïulv're liefae heerfch' in my,
Oprekt, en zonder eigen voordeel,

Wars van de fnoode heerfchappy,

Naar 't rigtfnoer van een heilig oordeel.

Op dat wy t'zamen als een lyf.

Een h'chanm, zyn in vree verbonden.

En in dit liefden s zoet bcdryf,

Uvi^ Eer, ons weliyn, zy gevonden.

Zo wordt men naar Uw Woord gcleert;

Zo bouwt men hier 't Geloof beneeden;

Zo wordt Uw Naam alom geëert;

Zo wordt Vorftjefus nagetreeden.

Zo veftigt elk hier zyne hoop,

Om eenmaal U volmaakt te looven

;

Na 't einde van zyn leeven<;loop,

Met air uw' Engelen hier booven.

EIND

BLAD»
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